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ANNEX
•CoUaboracions i articles: La «Revista Catalana de Geografia» dóna acolliment als
seus coJ.laboradors, subscriptors i simpatitzants, sense distinció de nacionalitat; en
definitiva, a totes les persones interessades a promoure l'avenç de la geografia i les
ciències de la Terra
Cal que les aportacions s'ajustin a les normes de redacció que es detallen al peu
d'aquesta pàgina, i que siguin adreçades a la direcció de la «Revista»
La «Revista Catalana de Geografia» publica lliurament les coJ.laboracions i articles
seleccionats pel seu consell de redacció
• Publicitat: Cal adreçar-se a la secretaria de la
«Revista Catalana de Geografia»
Institut Cartogràfic de Catalunya, carrer de Balmes 209,
telèfon (93) 218 87 58 . Tèlex: 98.471 ICCB

• La «Revista Catalana de Geografia» és oberta a tots els estudiosos i afeccionats a la
geografia de les terres catalanes, que poden presentar articles i informacions sobre
geografia, ciències de la Terra o cartografia de Catalunya o d'arreu del món, en català.
Els articles han de tenir un màxim de 25 fulls DIN A-4, a doble espai, i han d'incloure
o adjuntar il·lustracions o suggeriments d'iJ.lustració abundants (una per a cada dues
planes, com a mínim). Els articles han d'ésser acompanyats d'un resum en català de 10
ratlles com a màxim
Les informacions sobre reunions o fets geogràfics puntuals no han de sobrepassar en
cap cas els 5 fulls DIN-A4 d'extensió i no han de dur resum
La direcció de la «Revista Catalana de Geografia» es compromet a examinar tots els
originals que rebi i a respondre en el termini de tres mesos sobre les possibilitats de
llur publicació. En cas afirmatiu hom indicarà també la data de sortida de l'article
Els criteris a seguir seran exclusivament els de qualitat, sense que mai la «Revista
Catalana de Geografia» es faci responsable del contingut dels articles. En aquest sentit
hom vol promoure també la publicació de cartes al director i de rèpliques i contrarèpliques
als articles per tal de crear un debat entre els professionals i els afeccionats
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EDITORIAL
El número 9 de la Revista Catalana de Geografia que teniu a les mans,
volgut lector, obre la trilogia de/1989, primer any del segon decenni de
l'existència de la nostra Revista. No cal dir que ens congratulem de poder
prosseguir el nostre diàleg dins d'aquest camp tan ampli. i apassionant de
la Geografia, la Cartografia i les Ciències de la Terra, en general.
Aquest any ens hem proposat que surtin tres números relativament monogràfics, o més ben dit, centrats entorn d'un tema comú, tot i mantenint la
tradicional i volguda diversitat que caracteritza la nostra Revista. Així,
aquest exemplar que teniu a les mans, gira gairebé tot entorn de la Geografia dels transports; el número vinent serà dedicat en gran part a la
Geografia comercial, mentre que, finalment, es preveu que el número 11
tracti enterament de Cartografia. Aquesta homogeneïtat temàtica no treu
de cap manera la diversitat d'enfocament i la tria d'escales diferents que
necessita un tractament geogràfic modem i útil.

Foto de la coberta:
Maldi ves. Turisme sí, però equilibri ecològic també
(Illa d'Embudhu -village. Atol de Malé Sud)
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La secció de Geografza inclou tres articles que tracten el tema dels transports
a escales diferents. De primer, l'enginyer Albert Serratosa analitza el
Mapa del Trànsit Viari d'Europa publicat per l'Institut Cartogràfic de
Catalunya l'any passat, i exposa les seves idees sobre la solució dels problemes
del trànsit a escala europea. Seguidament, el també enginyer Luis Lago
presenta el Pla de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, amb una
perspectiva històrica, un gran detall metodològic i amb la informació
sobre les realitzacions posteriors al Pla, tant de la Generalitat com del
MOPU. Finalment, la sociòloga Rosa junyent i el geògraf Rafael Giménez
analitzen els problemes del transport urbà a escala metropolitana a partir
dels casos concrets de Barcelona, París i Milà.
·

80

T intge : 3 000 exemplars

IIJ.II

Aquest número s'obre amb unes Visions Geogràfiques de l'arxipèlag de les
Ma/dives, escrit per Lluís Mallart, el nostre especialista en estudis microestatals. L'article supera la visió turística d'aquest arxipèlag paradisíac per
incidir en els problemes de comunicació i control del territori que la configuració especial en atol·lons origina. D'aquesta manera és també una
magnífica introducció al tema de les comunicacions i els transports.

La secció de Cartografia presenta l'estudi de la geògrafa Esther Martínez
sobre la representació de les vies de comunicació en la cartografia espanyola
de la segona meitat del segle XIX i els primers decennis del segle xx. Es
tracta d'una part de la seva tesi de doctorat sobre la història de la cartografia
espanyola, que enllaça també amb el tema general de la Revista.
La secció de Ciències de la Terra ofereix un article general del botànic
josep Maria Ninot sobre la fitotopografza com a base per a una interpretació
científica del paisatge vegetal.
Com sempre la Revista es clou amb la informació sobre les reunions
científiques fetes i per fer, i el comentari bibliogràfic sobre quatre manuals
de Geografia dels transports.
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MALDIVES O EL REGNE
DE LES MIL ILLES
Anotacions preliminars
La República de les Maldives es troba al mig de l'oceà
Índic, uns 600 km a l'oest de Sri Lanka. Maldives, que en
divehi (llengua local) significa regne de les mil illes, és constituïda per una doble i molt llarga filera d'atol·lons que s'estén al llarg de 1 000 km en direcció nord-sud, i uns 150 km
en direcció est-oest, conformant una de les afloracions
d'atol·lons més importants del món.
Les primeres descripcions sobre els atol· Ions arribaren
a Europa gràcies al francès F. Pyrad, el qual va viure en
aquestes illes entre els anys 1601 i 1611. Ell va dur al continent europeu la paraula atol·ló. Aquest nom prové d'aquestes terres, i fa referència a la disposició de les illes en grups
en forma de corona circular. Cadascuna de les corones circulars constituïa un soldanat, un atolu, amb el seu atoluveri com a sobirà (SCHUHMACHER, H. , pàg. 79) 1•
L'arxipèlag de les Maldives, a l'igual que el de les Laquedives (situat més al nord i depenent de l'Índia), és una
formació purament coral·lina. Aquests grups insulars descansen sobre la cresta submarina de les Maldives, que comença a l'alçada de les Laquedives, a 300-400 km a l'oest
de la península Índia i s'estén 2 300 km cap al sud, fins
a l'arxipèlag de Chagos (Índic central). Aquesta cresta és
considerada com una part de la massa continental que es
va desprendre i submergir i, juntament amb els cons volcànics submarins, constitueixen la base dels esculls plataforma i dels atol· Ions. El sòl marí que envolta les Maldives
descendeix ràpidament fins als 3 000 i 4 000 metres. Aquesta
profunditat separa les Maldives no solament del continent
asiàtic sinó també de l'illa de Sri Lanka, situada igualment
sobre el sòcol de la plataforma índica.
La República de les Maldives és composta per vint
atol·lor.s naturals, i comprèn un total de 1 200 illes aproximadament, disperses dins d'una extensió de 90 000 km 2•
Si tenim en compte que les Maldives és l'estat més petit
d'Àsia, amb únicament 298 km 2 en terres, arribarem a la
conclusió que es tracta d'illes molt petites. Per fer-se una
idea de l'extrema petitesa d'aquestes illes, cal dir que una
de les més grans, la de Malé (capital del país), solament
compta amb 2,6 km 2 d'extensió. De les 1 200 illes, 202
són habitades per maldivians, i unes 70 són illes-hotel dedicades al turisme.
Nota
I. ScHUHMACHER, H. A rrecifes coralinos, Ed. Omega, Barcelona 1978.
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Al sud de les Maldives (figura 1) es localitzen els
atol-Ions de desenvolupament més regular, com per exemple el d'Addu. Per contra, al nord de l'arxipèlag maldivià
no hi ha grups en forma d'anell tancat, sinó que les illes
presenten la forma de petits anells individuals. Els habitants de les Maldi ves els anomenen Jaru (SCHUHMACHER,
H. pàg. 31). L'atol-Ió més gran del país, el de Gaafu (Huvadhu o Suvadiva), és, al mateix temps, el més gran del món.
Es troba situat a l'extrem sud de l'arxipèlag, prop de l'equador, i té una superfície total (amb la llacuna interior inclosa) de 2 240 km 2, amb una longitud de 70 km i una amplada de 53 km.
La climatologia maldiviana és caracteritzada per la influència dels monsons. La temperatura mitjana anual és de
27°C, i, la de l'aigua, d'uns 24-26°C. Aquí el que veritablement marca les diferències són les pluges, amb unes precipitacions anuals que oscil·len entre els 1 800 i 2 000 mm.
Les pluges determinen les dues principals èpoques climatològiques de l'any; l'època seca (monsó del NE), anomenada Iruva, que s'estén durant els mesos de desembre
(dia 10) a abril (dia 7), i l'època plujosa (monsó del SW),
anomenada Hulungu, que comprèn els mesos d'abril (dia 8)
a desembre (dia 9). Aquest elevat règim de pluges fa que
la major part de les illes disposi d'aigua subterrània en quantitats suficients, ja que si bé no existeixen cursos d'aigua
permanents, degut a la permeabilitat del sòl coral·lí de les
illes, l'aigua es diposita en les capes baixes del subsòl. La
vegetació hi és abundant, encara que molt selectiva. A les
Maldives la vegetació que resisteix la salinitat de l'aigua té
més facilitats de sobreviure. El pandaro, la palmera cocotera i l'arbre del pa són les espècies arbustives més desenvolupades. La melca, el nyam i la mandioca són els productes
fonamentals de l'agricultura.
Parlar de la fauna maldiviana implica una forçosa referència a la vida submarina. El fons marí d'aquestes illes és,
segons els experts, un dels més bells i atraients del món.
Bona part del turisme que rep el país hi arriba amb l'esperança de poder observar els centenars d'espècies coral·lines
i els milers de peixos que viuen en els esculls i canals marins d'aquestes aigües.

Una mica d 'història
La història de les Maldives 2 se'ns presenta radicalment
diferent de la d'altres arxipèlags índics. L'homogeneïtat social del país és producte de la simbiosi entre la cultura islàmica i la singalesa. Moltes de les illes índiques restaren des-
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Població
1985

1974
Ambdós
sexes

Homes

Dones

Ambdós
sexes

Homes

Dones

128212
16246*
111966
8775
(HAA ALIFU)
9709
(HAA DHALU)
6147
(SHAVIYANI)
6252
(NOONU)
(RAA)
8136
(BAA)
5488
(LHAVIYANI)
6000
3796
(KAAFU)
(ALIFU) .
5769
950
(V~AVU)
3162
(MEEMU)
1773
(FAAFU)
(DHAAFU)
3185
(THAA)
6589
(LAAMU)
5547
(GAAFU ALIFU)
4897
8150
(GAAFU DHAAL)
(GNYAVIYANI)
4117
(SENU)
13524

68021
8605
59416
4634
5149
3274
3349
4342
2957
3261
2072
3115
533
1690
945
1715
3434
3001
2530
4149
2184
7082

60191
7,641
52550
4141
4560
2873
2903
3794
2531
2739
1724
2654
417
l472
828
1470
3155
2546
2367
4001
1933
6442

180088
45874
134214
9899
10850
7509
6864
9416
6960
5939
5619
7351
1352
3490
2148
3568
6949
7201
6054
8905
4983
14923

93482
25897
67585
4759
5055
3622
3258
4681
3573
2901
3160
3662
742
1725
1014
1759
3371
3565
3024
4229
2309
7013

86606
19977
66629
5140
5795
3887
3606
4735
3387
3038
2459
3689
610
1765
1134
1809
3578
3636
3030
4676
2674
7910

Localitat
República
Malé
Atol·lons
(1) North Thiladhunmathi
(2) South Thiladhunmathi
(3) North Miladhunmadulu
(4) South Miladhi.mmadulu
(5) North Maalhosmadulu
(6) South Maalhosmadulu
(7) Faadhippolhu
(8) Malé Atoll*
(9) Ari Atoll
(10) Felidhu Atoll
(11) Mulakatholhu
(12) North Milandhe Atoll
(13) South Milandhe Atoll
(14) Kolhumadulu
(15) Hadhdhunmathi
(16) North Huvadhu Atoll
(17) South Huvadhu Atoll
(18) Foammulah
(19) Addu Atoll

* Hulule inclosa, i és exclosa a l'arol·ló de Malé.
Font: Ministry of Planning and Development.
làula 1. Divisió político-adm in istr.uiva i distribució de la població

habitades (o almenys no habitades permanentment)3 , fins
en èpoques força properes a nosaltres. Contràriament, des
de fa més de 2 000 anys, les Maldi ves han estat ininterrompudament habitades per aquesta comunitat. També cal tenir present, com a fet diferencial, que els contactes culturals i humans dels maldivians amb el món exterior s'han
concentrat al llarg del temps, quasi exclusivament, amb les
comunitats asiàtiques.
Els habitants del país, unes 200 000 persones, deuen
el seu origen ètnic, fonamentalment indoeuropeu, i la seva
llengua, el divehi, als seus avantpassats singalesos. La llengua és una mescla d'àrab-urdu-singalès-malai i tàmil, men-

tre que l'escriptura, el taana, s'expressa en uns caràcters ad.bics molt particulars. Els àrabs també van aportar altres
elements culturals molt importants com és el cas de la religió. L'any 1153 el marroquí Abu al-Barakat convertí a l'islam el rei maldivià, que va prendre el nom de Muhammed
Ul-Adil 4 i creà el soldanat islàmic que va perdurar, gairebé sense interrupció, fins a l'any 1968.
La influència europea a les Maldives ha estat molt minsa
si es compara amb l'exercida en altres indrets de l'oceà Índic. Els portuguesos ocuparen la capital Malé (1558) però,
degut a la resistència nativa, abandonaren les illes (1573),
després de sofrir una espectacular derrota militar. Durant

Notes
2. Per introduir-se a la història cal consultar: HASSAN AHMED MANIKU. Republic
o/Ma/dives. Information Division, Malé 1980. Per aprofundir, consultar: BELLS,
H.CP. The Maldive Islands. History, Archaeologyand Epigraphy, Ceylon Government Press, Colombo 1940, reeditat pel National Centre for Linguistic and Historical Research. Malé 1985.

3. AA.VV. Relaciones históricas a través del océano Índica. Serbai-UNESCO, Barcelona 1980.
4. BAITUTA, I. A través del islam, Ed. Nacional, Madrid 1981, pàgs. 662-682.
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uns segles, aquesta combativitat local va fer oblidar a les
grans potències colonials d'aleshores el petit soldanat, fins
que l'arxipèlag passà a convertir-se, l'any 1877, en protectorat britànic.
Amb l'Índia com a colònia principal, poca importància van concedir els britànics a les illes Maldives. Però tot
va canviar l'any 1947 amb la independència de la gran colònia. Els anglesos tornaren a posar els ulls en el rosari insular islàmic fins trobar l'indret ideal on poder controlar,
amb els seus radars, les rutes marítimes índiques. L'estratègica illa de Gan (a l'atol·ló d'Addu), a l'extrem sud del país,
es convertí en una importantíssima base militar en el centre de l'Índic. La base, instal·lada en contra de la voluntat
dels maldivians, va ser la causa del paulatÍ deteriorament
de les relacions bilaterals britànico-maldivianes. Gran Bretanya, en un intent de salvar la situació, va concedir la independència al soldanat ( 1965), però no va ser fins l'any
1976 quan marxà del país el darrer soldat britànic, i restà
desmantellada la base militar.
Des del referèndum del1968, les Maldives es una República presidida per Maumon Abdul Gayoon que substituí el president Nasir (1978). Des d'aleshores, Gayoon ha
hagut de fer front a tres intents de cop d'estat (1980, 1983
i 1988). Aquests intents de desestabilització són promoguts
des de l'exterior per mercenaris a càrrec de l'ex-president
Nasir. La República de les Maldives és membre
de l'ONU i forma part de la major part de les seves agències
(UNESCO, UNICEF, FAO, UNCTAD, UNITAR, etc),
del COMMONWEALTH, de la Conferència dels Països
No Alineats, i de diversos organismes de caràcter regional.
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La població

Evolució, distribució i característiques
La població actual de les Maldives es troba a frec de
les 200 000 persones. L'any 1987, la població era de 195 000
maldivians. Cal destacar que la població, en termes absoluts, ha anat creixent de forma alarmant al llarg de les darreres dècades: l'any 1960, 90 000 h; el 1974, 128 000 h; el
1977, 142 000 h; el1980, 150 000 h; el1985, 180 000 h. Les
previsions demogràfiques per a l'any 2010 assenyalen que
les Maldives disposarà d'un conjunt poblacional de 300 000
persones.
Quantitativament, les Maldives és l'estat asiàtic amb
menys població, però, després de Singapur i Bangladesh,
ha esdevingut l'estat més densament poblat d'Àsia amb
654 h/km 2•
Les Maldives és un país islàmic (sunnita), on la poligàmia és plenament acceptada. Fins en anys recents no era
gens ni mica estrany que el nucli familia¡ fos constituït per
un home, dues o tres dones i deu o catorze fills per part
de l'home. Avui, però, davant les pressions i insistència sobre el control de natalitat existent, els homes no acostu-
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Fig. 1: a) Divisió político-administrativa i b) Distribució de la població

men a tenir més de dues dones i de dos a quatre fills. La
població maldiviana és molt jove, per tal com la mitjana
d'edat es concentra en els 16 anys, mentre que l'esperança
de vida se situa prop dels 66 anys.
Existeix un lleuger desequilibri entre la població masculina i la femenina. Els homes representen el 52%, i les
dones el 48% de la població total. La diferència més notable es localitza a Malé-capital. Allà, els homes conformen
el 56% de la població. Per contra, la població femenina és
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Foto 3: Barri comercia l de la capital, Malé (Illa de Malé. Aml·ló de Malé Nord)

Foto 4: A les Maldives

lleugerament superior a là masculina a la major part dels
atol·lons administrat ius.
Tornant a la densitat demogràfica del país, cal dir que
aquesta té el seu punt culminant a la capital de la república, on es concentra prop del 25% del total de la població
del país. Malé compta amb una densitat de població superior als 17 700 h/km 2, cosa que la converteix en una de
les capitals d'estat més denses del món. La pressió demogràfica que suporta Malé, conseqüència dels escassos
2,6 km 2 de superficie i dels 45 000 habitants, fa que el govern intenti descongestionar poblacionalment la capital mitjançant l'habilitació d'altres illes properes a Malé, com
Willingili i Thulusdhoo, subjectes a plans generals de reestructuració i estimulació sòcio-econòmica. Aquesta estratègia de desenvolupar nous centres d'atracció es realitza també en altres atol ·lons del país, per tal de frenar el constant
moviment migratori vers la capital. De tota manera, deixant de banda l'illa-capital, és interessant d'observar com
la distribució de la població per atol·lons administratius
guarda una gran simetria. Els contingents de població més
nombrosos es concentren principalment als atol·lons més
extrems (nord i sud), mentre que els centrals disposen, quantitativament, de potencials humans més reduïts. Cal dir que
únicament unes deu illes superen els 4 000 habitants. Majoritàriament, les petites illes coral·lines, compten amb comunitats inferiors a les 2 000 persones. Els atol·lons administratius del nord de país es destaquen per ser els que tenen
més nombre d'illes habitades: North Thiladhunmathi, 16;
South Thiladhunmathi, 17; North Miladhunmadulu, 15;
South Miladhunmadulu, 14; North Maalhosmadulu, 16;
i, l'atol·ló central d'Ari, 18. Per contra, l'atoHó adminis-

el consum de llenya és força elevat (Malé-ciutat. Ill a de Malé.

Atol-Ió de Malé Nord)

(Foto: Montserrat i.Acruz)

(Foto' Moncserrat LAcruz)

tratiu amb menys quantitat d'illes habitades és Foammulah (Gnyaviyani). Aquest sobresurt per ser l'únic de formació uniinsular: l'illa que s'assenta en aquest minúscul
atol·ló és Fuamulak, amb 6 189 persones5 (figura 1}.
Totes les illes habitades del país disposen d'escola i d'un
petit dispensari. Els poblats s'assenten a pocs metres de la
costa, banyats per les aigües tranquil-les de la llacuna interna de l'atol·ló. La disposició dels habitatges guarda una estreta harmonia, i és fàcil de detectar-hi una bona ordenació. La rectinilitat en les construccions, sobretot dels carrers,
i la netedat que en general assoleixen aquests pobles i llogarrets, són els primers detalls que hom pot observar ami:J
facilitat. Tots els habitatges i construccions secundàries són
realitzats amb trossos de corall blanc prèviament tallats i
polits. Els carrers no són pas asfaltats, el sòl de sorra coral·lina, molt més permeable, permet la ràpida filtració de
l'aigua de pluja i, a més, no radia la calor que genera l'asfalt . Es deia que la netedat era fàcilment visible; les cases,
els seus patis interiors o exteriors, i els carrers en són un
exemple, però el que sorprèn més és la netedat de les platges. Els habitants de l'illa escombren diàriament les algues
de la platja. Les algues, igual que l'escOrça del coco, un cop
assecades són utilitzades com a material de combustió a les
cu mes.
Si tenim en compte que el 99% de l'espai maldivià és
conformat per aigua, no ens serà difícil d'entendre que la
mar forma part inseparable de la vida quotidiana d'aquesNota
5. MALLART, LI. Introducció als estats més petits del Món. Ed. Bosch. Barcelona 1985,
pàg. 76.
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Foto 6 : Una dhonis, barca de pesca tradicional, arriban t a l'illa de Thu lusdhoo {Atol·ló de Malé Nord)

(Foto: Montserrat l.Acruz)

tes persones. La mar és com una prolongació de la terra, sona de l'illa. Tothom posseeix un nombre indeterminat
i d'ella es treu bona part del necessari per a viure. Tot i de cocoters i el fruit pertany, òbviament, al propietari del
així, a les illes habitades, situades prop de les illes-hotel, és cocoter. Tot canvia, però, si el coco cau a terra, ja que és
percebible que la vida econòmica d'aquestes petites comu- senyal inequívoc del desinterès, per part de l'amo, per no
nitats maldivianes ha experimentat un canvi pel que fa al molestar-se a pujar al cocoter i recollir el fruit abans que
seu dinamisme social i orientació en l'activitat econòmi- aquest caigui. Un cop a terra, el coco esdevé propietat de
ca. Gairebé totes les famílies que habiten en alguna d'aques- la persona que el recull o, simplement, d'aquella altra que
tes illes disposen de petites botigues fiharas amb diferents faci un cercle al voltant del fruit caigut com a senyal que
souvenirs i objectes d'obligat consum turístic. Aquestes per- el coco ja pertany a algú. A excepció de la persona que ha
sones viuen més a l'espera de l'arribada de les barques mo- fet un cercle, ningú no gosarà d'agafar un coco que tingui
tores dels hotels, atapeïdes de turistes, que no de la quanti- al seu voltant aquest senyal, i no se n'apoderarà, simpletat de peix capturat a la fi de la jornada.
.ment, per respecte.
La població maldiviana és molt respectuosa amb el
proïsme. Malgrat la influència transformadora del turisme
Organització de l'espai maldivià
en algunes illes, no sembla pas, ara per ara, que aquest tret
del caràcter maldivià tingui tendència a desaparèixer. Ca- Divisió administrativa i estructura política
· Les Maldi ves és un dels onze microstats del món de
minant per qualsevol illa habitada per gent del país és fàcil
d'adonar-se del que diem. N'és un exemple perfecte el se- caràcter multiinsular. En els microstats que giren entorn
güent: La palmera cocotera és l'arbre per excel·lència, i el d'aquesta particularitat, el control sobre el conjunt del terseu fruit , el coco, l'element inseparable de la cultura del ritori requereix un gran esforç governamental i proporciopaís. La major part dels cocoters de les illes habitades duen na un dèficit intern considerable. L'enllaç entre les reduïescrit en el seu tronc un número que correspon a una per- des comunitats que es desenvolupen a centenars o a milers
R .C.C. n "9 • juny 1989 · volu m rv
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Foto 7 , Vista parcial del litoral de l'i lla de G ulh i (Atol· ló de Malé Sud)
(Foto: Montserrat i.Acruz)

de quilòmetres del centre neuràlgic de l'estat esdevé una
de les tasques prior;itàries en aquests països (MALLART,
1984)6.
Com es pot controlar un territori tan summament petit i al mateix temps d'una extensió tan dispersa i gran?
Aquesta és l'obligada pregunta que hom es fa si té l'oportunitat de consultar un mapa força detallat de les Maldives. La gran dispersió insular pot contribuir a debilitar la
influència de l'estat en algunes wnes i afavorir, conseqüentment, inestabilitats polítiques o socials. Cal recordar, com
a exemple, el cas de la República de Suvadiva, atol·ló que
forma part de l'arxipèlag Maldivià però que al llarg d'un
any (1959/60) es va independitzar de la resta. El lector ha
de tenir present, però, que els maldivians constitueixen una
ètnia força compacta. A les Maldives hom no hi detecta
altres castes o sectes, d'ordre ètnic o de caire religiós, que
minin la gran homogeneïtat cultural existent. Així doncs,
els possibles problemes interns, com l'esmentat de SuvadiNota
6. MALLART, LI. Situació i classificació dels Microstats, Conselleria d'Educació i Cultura. Andorra-Govern 1984.
R.C.C . n "9 •juny 1989 ·volum fV

Foto 8: Carrer sec undari i vista parcial del cementi ri de Hu ra (ill a de Hura . Atol· ló de

Malé Nord)

(Foto: Montserrat Wcruz)

va, no es produeixen per la influència de les característiques del medi geogràfic (dispersió, aïllament, etc.), ni dels
factors sòcio-culturals (religiosos, lingüístics, ètnics, etc.),
sinó que més aviat s'esdevenen com a conseqüència d'una
política econòmica i/o social mal planificada, causant desequilibris i desatenció en certes àrees del país, contribuint
així al descontentament generalitzat de la població afectada vers el govern i les seves institucions.
L'esforç governamental maldivià per dur a terme una
política interna tan global i equilibrada com sigui possible
és força visible en els plans generals de desenvolupament
econòmic. Aquesta preocupació queda reflectida també en
el mapa administratiu del país.
Com ja s'ha descrit al començament d'aquest article,
les Maldives consta de vint atol·lons naturals, uns més grans
i altres més petits. La divisió político-administrativa, però,
no respon a aquest fet. Els atol·lons administratius s'acomoden a la realitat demogràfica i a les necessitats socials.
Així és possible que un atol·ló natural estigui dividit en
dos o tres atol·lons administratius i a l'inrevés, és a dir, dos
o tres atol·lons naturals poden integrar-se en un sol atol·ló
administratiu. D'aquesta manera és possible de cobrir amb
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més eficàcia les necessitats locals prioritàries d'unes àrees
geogràfiques que, per les seves característiques, acostumen
a ser massa grans per a· dur a terme una política sòcioecon<'> mic:l co mpensada a tot el país.
L1 K.cpública de les Maldives compta amb dinou atolIons administratius i l'illa-capital (Malé). Tots els atol· Ions
administratius tenen la mateixa estructura política. Però
abans de descriure-la cal fer una breu descripció aclaridora
dels dos tipus d'illes que es desenvolupen al país i que ofereixen dos dinamismes humans diferents. Deixant de banda les més de 1 000 illes deshabitades de l'arxipèlag (la qual
cosa no significa improductives o inutilitzades), es poden
distingir dues classes d'illes. Una és la que agrupa les 202
illes habitades del país: són aquelles on viu població autòctona. L'altra, és la constituïda per les illes-hotel (70 aproximadament): són illes habilitades per al subsector turístic,
en les quals resideixen únicament i exclusivament els turistes i on no es troba cap tipus d'assentament maldivià. Fet
aquest important aclariment (dins l'ap_artat dedicat al turisme s'explica amb més detall el funcionament de les illeshotel), podem dir que les cèl·lules político-administratives
més petites del país resideixen justament en totes i cadascuna de les 202 illes habitades. Totes aquestes illes tenen
la màxima autoritat local en el cap d'illa (Khateeb), elegit
cada dos anys per la població, i s'encarrega de solucionar
les qüestions que afecten directament la comunitat insular. Tots els atol·lons administratius tenen una illa-capital
d'atol·ló, i en ella resideix el cap d'atol· Ió, màxima autoritat en cada atol·ló, elegit pel President del país. La majqr
part dels problemes locals (llegiu illes habitades), són tractats en les sessions periòdiques que reuneix, a l'illa-capital
d'atol·ló, tots els caps d'illa. Els caps d'atol· Ió depenen directament del Ministeri d'Administració dels Atol·lons, que
té la seu a Malé, illa-capital de la República. Periòdicament,
també, tots els caps d'atol·ló es reuneixen al Ministeri per
tractar els afers que els afecten en conjunt i els relacionats
amb els seus respectius atol·lons.
El Ministeri d'Administració dels Atol· Ions és un dels
onze ministeris existents. Els seus ministres han estat elegits pel President de la República, el qual és elegit per l'Assemblea Nacional o Majlis.
El Majlis és constituït per 48 membres. Cadascun dels
atol·lons és representat en l'Assemblea Nacional per dos
membres. L'illa-capital, Malé, compta també amb dos representants. Els vuit parlamentaris restants són elegits directament pel President de la República. A les Maldives no
existeixen partits polítics: la república és de caire presidencialista i la ideologia tendeix a ser socialista. La Constitució de les Maldives data del 1932 i ha anat evolucionant
a través de periòdiques revisions.

Exemples sobre el control de l'espai territorial
No és aquest l'article oportú per escriure sobre les estratègies i dinàmiques territorials que caracteritzen, si més

no, els microstats, però sí que cal apuntar que la tendència
generalitzada en els microstats vers el territori en el fet que
aquest és un element imprescindible, lògicament, per al desenvolupament intern del país. No ho é~, tanmateix, pel
que fa a la projecció exterior i, per tant, hom no li ret un
culte tan exagerat com s'esdevé en altres estats. Generalment,
la major part dels estats, utilitzen, a més, el territori com
a element de força, de dissuasió vers els veïns, de grandesa,
ja que han assegurat i asseguren la seva consolidació nacional, desenvolupament i dimensió internacional a través de
concepcions fonamentades en l'estratègia territorialistamilitarista. Els microstats, i també alguns altres de característiques semblants, opten o han d'optar per projectar la
seva presència en l'escena internacional a través d'una estratègia fonamentalment comerciaF.
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Foto 10: Vista parcial del nord de la capital (Illa de Malé. Ato l·Ió de Malé Nord)

El control, la planificació i la gestió sobre el territori
nacional en un microstat sembla, a primer cop d'ull, que
ha de ser molt més còmode que en altres estats. Però cal
fugir del tòpic que les coses petites són més simples8 • Cal
tenir present que la petitesa del territori fa al país molt vulnerable; és com una caixa de ressonància molt sensible que
es fa sentir constantment enfront de qualsevol fenomen que
afecti el seu limitat espai vivencial.
Notes
7. Un llibre que ens pot ajudar a comprendre millor les tendències econòmiques
actuals dins les relacions internacionals és: R OSECRANCE, R. La expansión del
Estado comen:ial. Alianza Editorial. Madrid 1987.
8. MALLART, U. Microstats: un camí pel seu coneixement. Quaderns Microstatals,
núm. 1. Andorra la Vella 1988.
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Pel que fa al cas concret de les Maldives recordem que
els únicament 298 km 2 en terres de què disposa al país es
troben fraccionats en més de 1 600 elements territorials i
dispersos en un espai de 90 000 km 2• Amb aquesta peculiar morfologia hom pot sospitar que un país d'aquestes
característiques ha de tenir-ho força complicat a l'hora de
mantenir l'equilibri econòmic, l'harmonia social, l'homogeneïtat cultural o el control sobre l'espai nacional. Sabem,
però, que la característica del medi geogràfic no ha estat
ni és un impediment per als maldivians, i que la compacta
ètnia maldiviana i el consistent sentiment col· lectiu de comunitat és compartit per una majoria aclapadora. On radica avui aquest èxit? Després de visitar el país, de parlar
amb alguns dels seus dirigents, amb mestres i pescadors,
amb empresaris i treballadors, intel·lectuals i estudiants,
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creiem que la resposta és senzilla. Deixant de banda aspectes històrics fonamentals, actualment la gent, en termes generals, està força satisfeta de l'esforç i de l'actitud governamental. La població del país nota l'actuació del govern i
l'aplicació dels diferents plans sòcio-econòmics malgrat els
seus limitats recursos. El govern és conscient de les necessitats bàsiques del país, i la concepció espacial del territori
juga un paper fonamental al moment de dur a la pràctica
els plans de desenvolupament governamentals. En un país
de morfologia complexa, el desenvolupament i la potenciació del transport i les comunicacions representen un paper de primer ordre. Assimilar la dimensió espacial i les
característiques del país dóna lloc a comprendre per què,
per exemple, l'hora oficial del país (+ 5 MG), únicament
és repectada a l'illa-capital (Malé), i a l'illa-aeroport (Hulule),
mentre que la resta del país va una hora endavant de l'hora
oficial. Aquesta simple estratègia proporciona més comoditat (llegiu temps) en els desplaçaments que tenen com a
fi de trajecte les dues localitats esmentades.
Un altre aspecte que cal tenir en compte són les comunicacions internes, imprescindibles, d'altra banda, per dinamitzar el desenvolupament social i econòmic del país.
Certament que les Maldives duen a terme, dins les seves
possibilitats, un esforç considerable en el camp de les comunicacions i els transports. S'ha de tenir present que fins
a les acaballes de la dècada dels anys setanta, les embarcacions maldivianes es caracteritzaven per la manca total de
mecanització i, en canvi, avui, disposen de motor en un
95% dels casos. Hom pot quedar sorprès també que avui
el país pugui connectar aèriament i amb relativa eficàcia
i agilitat les perifèries geogràfiques amb els centres neuràlgics maldivians. A l'aeroport internacional de Hulule (inagurat l'any 1982), s'hi han d'afegir els aeròdroms de Gan
(extrem sud del país), el de propera inaguració situat a
l'atol:ló de Hadhdhunmathi (Laamu), i l'aeròdrom de
North Miladhunmadulu (Shaviyani), el qual comunica el
nord del país i la capital en menys de dues hores de vol.
S'ha de tenir en compte també que el trajecte marítim entre Malé i Gan (atol·ló d'Addu), a l'extrem sud, acostuma
a efectuar-se en cinc o set dies, ja que la ruta marina enllaça diversos atol·lons. Però amb el petit avió de 17-20 places, que cobreix la línia aèria entre aquests dos centres econòmics, els més importants del país, resten distàncies
únicament per dues hores i mitja de trajecte (figura 2}.
Si les comunicacions i transports interns són imprescindibles per combatre els desequilibris, els externs són vitals per al desenvolupament general del país. La llunyania
dels països que abasten les Maldives, amb importacions essencials, pot ser un indicador de la vulnerabilitat de l'arxipèlag. De tota manera aquesta vulnerabilitat era molt més
patent quan les Maldives només comerciaven amb els estats més veïns. Avui, l'obertura a nous mercats, a nous estats, fa que els subministraments cap a les Maldives no estiguin supeditats a problemes de tercers estats.
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Fig. 2: a) L.ocalitz.ació de l'aeropon i dels aeròdroms i b) Localització turística principal

L'exportació de peix fresc primer, i congelat, després,
va ser el que va impulsar la creació de les Maldives de la
seva pròpia companyia de vaixells, la Maldives Shipping Ltd.
(MSL), l'any 1966. Aquesta companyia es va formar a partir de l'antiga Maldives National Trading Corporation Ceylon Ltd., que havia estat establerta l'any 1948 i operava amb
vaixells entre l'Índia, Birmània, Sri Lanka (antiga Ceilan)
i Maldives. Començant amb vaixells de 2 500 tones, la MSL,
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República
Malé
Atols
North Thiladhunmathi
South Thiladhunmathi
North Miladhunmadulu
South Miladhunmadulu
North Maalhosmadulu
South Maalhosmadulu
Faadhippolhu
Malé Atoll
Ari Atoll
Felidhu Atoll
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North Milandhe Atoll
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Kolhumadulu
Hadhdhunmathi
North Huvadhu Atoll
South Huvadhu Atoll
Foammulah
Addu Atoll

Capacitat
dels
generadors
(en kilowatts)

Nombre de
generadors

66
97
59
58
65
170
151
19
26

213
11
202
6
13
10
14
13
15
11
10
21
4
6

47
75
49
61
38

13
13
10
16
9

5064
3764
1 300
27
60

Font: Maldives Electricity Board
flauta 2 . Nombre i capacitat dels generadors, per locali tats {1986)

vaixells, era d'assegurar el servei de transports de mercaderies amb destÍ i des de les Maldives, la flota ha augmentat
- ~-r:t ·-~
tant els darrers anys que actualment les importacions i ex~._·:_ ~: ·. : - . )~
portacions de les Maldives només representen una petita
-.:. -- ~- -. -:· · _;:~
., ... :-.
9138 • ..:;-: .:~., -:
part del total de les operacions de la MSL. La flota compta
avui amb 35 vaixells, d'un pes mort de 265 000 tones.
Pel que fa concretament al port de Malé, s'ha de dir
,
""115
que ofereix molt poques facilitats al tràfic marítim oceà81194 '¿)
nic. Els esculls coral-lins constitueixen un gran perill per
a la navegació; no hi ha dics grans, i les aigües no són pas
·capital11
gaire fondes. La major part de les mercaderies que arriben
·capital 3. 764
a Malé per via marítima han de ser prèviament transporo
50 km
o
50 km
tades en vaixells més lleugers i de menor calat.
a
b
L'aeroport internacional de Hulule, situat a uns deu miFig. l: a) Illes sota plans d'esti mulació econò mica i b} No mbre (negreu) i capacitat (cursiva)
nuts
en barca de la capital, és instal·lat en una illa prolondels generadors (kw)
gada artificialment i consta d'una sola pista d'aterratge.
L'aeroport de Hulule rep gran quantitat de vols regulars
. '
1 xarters.
va augmentar ràpidament el seu tonatge. Tant l'adminisÉs evident que si hom vol aplicar amb eficàcia els plans
tració com les operacions, estaven centrades, en un princi- econòmics i socials, cal que tingui un coneixement exhauspi, a Colombo, però cap a mitjan anys 70, la base d'opera- tiu de les distintes realitats, necessitats i problemàtiques parcions s'instal-là a Singapur, i l'administració, a Bombai. Des ticulars que imperen a l'arxipèlag. Un exemple il·lustratiu
de l'any 1979, la major part de l'administració i operacions sobre el control de l'espai maldivià el podem analitzar a
de la MSL es realitzen a Malé, mentre que el manteniment través d'una de les activitats que ha de desenvolupar· el Mide la flota ha continuat essent responsabilitat de la sucur- nisteri d'Administració dels Atol·lons. Aquests ministeri,
sal de Singapur. Encara que el propòsit inicial, en adquirir entre d'altres funcions, té la missió de disposar de la màxi-
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Fig. 4: Comunicació de les illes habitades amb la capital d'atol·ló

Fig. 5 : Comunicació de les illes-hotel amb la

ma i més precisa informació possible d'allò que succeeix
al país en tot moment. El mètode que utilitza està estrictament relacionat amb la bona xarxa telefònica existent al
país. La mecànica és senzilla (observi' s l'exemple de l'atol·ló
d'Ari), i s'executa a partir de l'estructura administrativa. Dos
cops al dia, entre les 9 i 12 hores del matí i les 8 i 10 del
vespre, totes les illes habitades del país es comuniquen telefònicament amb la seva respectiva illa-capital d'atol·ló (fi-

gura 4} per informar de les diverses novetats sorgides al llarg
d'aquest espai de temps. Un cop l'illa-capital d'atol·ló disposa de la informació de totes les illes habitades que es troben sota la seva jurisdicció, comunica al Ministeri d'Administració dels Atol·lons, a Malé-capital, les novetats. Les
illes-hotel també estan sotmeses a aquesta exigència però,
en no dependre directament d'aquest ministeri, el mecanisme que segueix és diferent. Aquestes illes comuniquen

sev2
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Dades d'interès
Situació: a 10 milles al nord de l'aeroport de Hulule.
A 90 minuts en barca.
Superficie: 750 metres de longitud per 178 metres d'amplada.
Capacitat actual: 144 places.
Inauguració: any 1978.
Agència a la qual pertany: Cyprea Ltd. Malé.

Exemple d'illa-hotel
mapa de l'illa Kanifinolhu·tourist resort

Fig. 6 : Exemple d'illa hotel. Mapa

directament amb les agències de viatges de les quals depenen (totes són situades a Malé-capital), i és l'agència l'encarregada de facilitar posteriorment a l'esmentat ministeri,
notÍcia dels esdeveniments més rellevants (figura 5}.
El tipus d'informació que es registra al ministeri afecta
preferentment l'escala local, és a dir, la cèl-lula administrativa més petita: l'illa habitada. La informació recollida està
relacionada, generalment, amb aspectes quotidians, problemes de subministrament, sanitat, i meteorològics, entre d'altres. Aquest volum d'informació hauria de ser suficient per
a tenir un important coneixement, a escala local (illa habitada), i regional (atol·ló administratiu), dels desequilibris
existents i poder aplicar amb èxit plans per intentar solucionar-los.
La comunicació entre Malé i els atol·lons s'efectua mitjançant una xarxa de transmissors HF. També es poden fer
trucades des de Malé a les illes-capital d'atol·ló, i a l'inrevés, a través del Departament de Correus i Telecomunicacions. En cada atol·ló, la comunicació interna, així com
entre les barques, es fa amb walkie·talkie. Un sistema de
VHF radiotelefònic uneix la major part de les illes turístiques amb Malé. Les comunicacions externes es fan via satèl-lit i són captades per una estació de terra equipada amb
quatre canals i capaç de transmetre i rebre tèlex, telègrafs,
facsímils i dades de tràfic (aèri i marítim), i disposa de canals amb veu per a trucades internacionals. L'estació satèl·lit
funciona mitjançant cable i ones sota un arranjament establert amb el govern.
R.C'.G. n"9 ·juny 1989 • volum IV

La vida econòmica de les Maldi ves gira entorn de dues
activitats fonamentals: pesca i turisme. El desenvolupament
d'ambdós subsectors, depèn d'un conjunt d'estratègies que
tenen com a objectiu frenar les desigualtats sòcioeconòmiques existents a l'arxipèlag i proporcionar un nou
equilibri social mitjançant la millora de la qualitat de vida
dels seus habitants.
L'esforç realitzat per a la modernització de les dhonis
(les barques de pesca tradicionals), ha produït un augment
considerable quant al volum de peix capturat. L'increment
de noves localitats (illes) amb possibilitats de tractar el peix
(assecadors i congeladors industrials), ha conduït a l'aparició de nous focus amb vitalitat econòmica lluny de la capital. Els plans de desenvolupament es destaquen per les
inversions destinades a un conjunt d'illes, -algunes de les
quals força distanciades dels principals centres econòmics
del país (Malé i Gan)-, destinades a convertir-les en nous
centres d'atracció econòmica en dotar-les d'equipaments i
d'infrastructura (socials; industrials, comunicacions, etc.).
Aquestes illes, nous subcentres econòmics, han de contribuir indirectament a frenar l'emigració vers la capital de
la república. Tres de les set illes que formen part d'aquest
projecte d'estimulació econòmica, són situades a l'atol-ló
de Malé Nord, prop de la capital, ja que s'espera que la major part de la futura població immigrada d'aquestes illes provingui principalment de Malé-capital. Les illes d'estimulació econòmica són (per la seva localització consulteu el
mapa temàtic corresponent): Willingili (1), Thulusdhoo (2),
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Meerufenfushi (3), Gan (4), Hanimadhoou (5), Maafilaafushi {6) i Isdhoo (7) (figura 3}.
Pel que fa al subsector turístic cal tenir en compte que
la major part de les illes-hotel es concentren en els atol·lons
centrals (figura 2}. La major part de les 70 illes-hotel es troben als atol·lons de Malé (Nord-Sud), Ari i Felidhu, la qual
cosa explica, en certa manera, per què els atol·lons extrems
disposen, quantitativament parlant, de majors contingents
poblacionals autòctons. L'estratègia governamental, pel que
fa al turisme, és molt clara.
El govern vol controlar el turisme i, sobretot, els seus
efectes per no caure en els errors que s'han produït en altres microstats amb potencials turístics, com, per exemple,
els microstats caribencs. El turisme està recollit en les seves
illes paradisíaques (figura 6}, i tenen molt difícil de poder
desplaçar-se a d'altres illes no turístiques sense el vist i plau
de l'administració de l'hotel, o sense comptar amb el corresponent permís, que cal sol-licitar al Ministeri d'Administració dèls Atol·lons, a Malé. S'ha de dir que cap turista
no pot pernoctar fora de les illes-hotel o de la capital sense
el corresponent permís, o si no disposa d'alguna persona
de l'illa que se'n faci càrrec o se'n responsabilitzi. Els turistes, però, s'acontenten de passejar algun dia per la capital, realitzar el viatge organitzat pel propi hotel a alguna
illa habitada propera a l'hotel, i sobretot a banyar-se i disfrutar de les delicioses platges maldivianes sense buscar-se
problemes.
L'estat no es fa responsable de les necessitats bàsiques
dels turistes. Més ben dit, per a l'estat els turistes no han
de ser una càrrega. Per tant, la responsabilitat recau fona-

mentalment en les pròpies agències de viatges. Aquestes han
de procurar la infrastructura, l'alimentació i d'altres aspectes relacionats amb el món del turista. Les illes-hotel han
de comptar amb els seus propis mitjans: generadors d'electricitat, dessalatjadores de l'aigua de mar per al consum,
salvaguarda de l'equilibri ecològic de l'illa (l'aigua subterrània de l'illa, per exemple, no la pot utilitzar) i dipòsit
d'aliments per a un mínim de dos mesos (per als casos extrems) són algunes de les condicions imprescindibles del
funcionament d'una illa-hotel.
Tots aquests exemples sobre el control de l'espai maldivià a través de diversos camps i utilitzant diferents estratègies tenen el seu naixement, desenvolupament i eficàcia
en el millorament dels transports i de les comunicacions.
Crec, doncs, que la cohesió del país, en el més ample sentit de la paraula, s'ha de buscar en la credibilitat dels maldivians vers els estaments governamentals d'avui. Aquest
èxit rau, des del meu punt de vista, en el control i gestió
que s'efectua sobre el territori, en l'interès per corregir els
desequilibris socials, en la necessitat d'atendre les problemàtiques i dificultats de caràcter local. Aquest esforç és inútil sense un bon coneixement del país, sense disposar d'una
mínima infrastructura informativa i documental, sense
comptar amb mecanismes que facilitin la comunicació i
el transport.
Data de recepció de l'original: 02.89
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EL MAPA DEL TRÀNSIT VIARI
D'EUROPA I LA SEVA INFORMACIÓ

Un mapa d'intensitats mitjanes diàries de trànsit viari
té per ell mateix un interès estadístic especial, ja que recull la informació sobre els aforaments de tot un conjunt de carreteres i autopistes d'una gran diversitat de
països. Conèixer aquesta informació sobre fluxos, siguin
hidràulics, elèctrics o telefònics, o de trànsit com en
aquest cas, és una condició indispensable per a entendre el funcionament de qualsevol sistema, biològic, industrial o territorial. Com més complex és el sistema,
més necessària és encara una informació completa i al

dia, fiable. No cal dir que, tractant-se d'Europa, la dimensió espacial de l'àmbit d'estudi i el nivell avançat de
desenvolupament fan pujar l'interès d'aquesta informació de manera molt significativa. Només per aquests raonaments tan senzills ja seria a bastament justificada la
publicació d'aquest mapa que conté unes dades tan bàslques.
Hi ha maneres molt diferents de donar a conèixer
una informació; l'elecció de la forma concreta mai no
és banal en un món que és sobresaturat de xifres i cada

Foto 1: Mapa de les
autopistes existents
a Europa l'a ny 1984
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Foto 2: Proposta de vies i interconnexions per superar la barrera natural dels Piri neus mitjançant ca rreteres i autopistes

dia resulta més insensible als estímuls d'uns números
freds i fa més difícil la presa de decisions acurades. Segons estimava fa poc una revista especialitzada nordamericana, en els propers anys més del60% de l'activitat informàtica serà dedicada a fer assequible el cúmul
immens d'informacions que arriben als polítics, als empresaris o als investigadors. Justament en aquest sentit
es troba el valor eminentment sintètic que ofereix el mapa
d'intensitats de trànsit viari, ja que és en la línia de posar a l'abast de tothom, de forma clara i entenedora, una
gran quantitat d'informació numèrica que altrament seria
indigerible, fins i tot per als més especialistes.

Els diversos nivells de la informació
De bell antuvi hom pot assegurar que el trànsit viari o, més ben dit, la distribució espacial d'aquest trànsit
té un a multiplicitat de dimensions que apareixen representades en aquest mapa. Una lectura atenta en permet
tot de lectures diferents.
Així, en primer lloc, el mapa de trànsit dóna una
referència bastant vàlida, encara que prou esquemàtica,
de la distribució territorial de la població. Encara serà
més notable la possibilitat de conèixer la dinàmica
d'aquesta distribució territorial de la població, quan hom
disposi d'una seqüència temporal d'aquest tipus de mapes. L'experiència personal en el tracte amb persones investides d'autoritat i de responsabilitat en aquest camp
abona la idea preconcebuda de l'existència d'una ignorància dels fets demogràfics força generalitzada. Per
contra, captar i mesurar la dimensió dels elements que

conformen l'entorn és, com se sap, una qualitat imprescindible per a la supervivència de qualsevol ésser vivent,
individual o col-lectiu.
La correlació entre la dimensió absoluta del nucli
de població i la intensitat d'intercanvis assoleix valors
diferents. Això és així perquè els fluxos, segons la coneguda aplicació social de la fórmula de la gravitació universal, depenen de la massa (població total) dels nuclis
de manera directa, però també de forma inversa al quadrat (aproximadament) de la distancia entre ells. En
aquest sentit, és palès el paper decisiu de la densitat demogràfica, sobretot, de la proximitat dels grans nuclis
de població, que les intensitats de trànsit acusen també
de manera clara.
Cal tenir també present, finalment, que aquella fórmula gravitatòria comporta una constant que, en el cas
que ens ocupa, va lligada als nivells d'activitat econòmica. Aquí la mesura d'aquest nivell podria ésser acceptablement representada pels nivells de renda per càpita
o, encara més senzillament, pel grau de motorització.
La interpretació dels elements és tal que no podria
assegurar-se si el coneixement d'aquells paràmetres permetria una interpretació millor del mapa o si, ben al
contari, és precisament la interpretació del mapa que obliga a cercar la informació adient per tal de millorar-ne
la lectura.
En un altre nivell de lectura, s'ha dit que els factors
polítics augmenten llur pes al llarg del temps. Per tant
no és d'estranyar la importància decisiva que, en alguns
casos, tenen les fronteres polítiques sobre el repartiment
R.c ·.c. n '' 9•juny l989· volum lV
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normal del trànsit entre estats diferents. Hom pot observar amb claredat que certs estrangulaments són deguts a obstacles de tipus físic, com cadenes de muntanyes o canals marins, però en molts d'altres casos també
comprovarà que en terrenys plans els fluxos s'aprimen
a banda i banda d'una frontera interestatal. És més, fins
i tot és possible que, moltes vegades, la voluntat política sigui capaç de superar no només els entrebancs orogràfics, sinó també la barrera potser més artificial, però
més clara, d'un pas fronterer. Si s'anomena flux espacial
'el nombre de vehicles al dia (intensitat mitjana diària
de trànsit) que travessa un segment lineal determinat
d'una carretera o autopista, dividint aquell nombre per
la longitud del segment de la frontera que travessen (en
km) s'obtenen valors tan singulars com els que mostra
la taula 1.
El comentari de la taula 1 permet, com a mínim,
dues grans consideracions diferents. U na primera és que
la Península Ibèrica és practicament incomunicada de
la resta d'Europa, amb només 102 vehicles al dia per km,
menys de sis vegades la magnitud enregistrada entre els
Països Baixos i Bèlgica. U na segona consideració és que
trenta-dos anys de vigència del Tractat de Roma no han
permès encara de trencar l'aïllament relatiu de França,
condicionat, en bona part, per l'atracció desmesurada
que exerceix la ciutat de París. Per poc que hom sàpiga
de geografia d'Europa, ningú no podrà atribuir la insignificança del flux territorial entre França i Alemanya a
d'altres motius que els polítics, entesos aquests en sentit
ampli, ja que abasten qüestions històriques, relacions exteriors i raons d'organització interna.
En sentit contrari, també pot llegir-se en el mapa
la força de la voluntat política per a superar simultàniament els obstacles naturals i els entrebancs artificials de
la pròpia política. L'exemple més espectacular el propor-

Frontera
Països Baixos-Bèlgica
Països Baixos-Alemanya Federal
Bèlgica-Luxemburg
Luxemburg-Alemanya Federal
Bèfgica-França
França-Alemanya
Alemanya-Suïssa
Suïssa-Itàlia
França-Suïssa
Alemanya-Àustria
Àustria-Itàlia
França-Espanya
Espanya-Portugal
Taula I

Flux espacial fronterer
(vehicles/dia x km)
637
411

437
290
382
275
561
161
192
273
136
102
47

cionen els Alps, que han consentit ésser travessats per
un flux de 163 vehicles/dia x km, mentre q:ue els Pirineus, serralada d'importància menor, sembla presentar
una oposició tan forta com per no permetre el pas de
més de 102 vehicles/dia x km. Encara que s'ha repetit
a bastament, els Alps, repartits entre sis estats diferents,
han conegut la perforació, en els últims 25 anys, de més
de 300 km de túnels (carreteres i autopistes), mentre que
els Pirineus tan sols n'han aconseguit 10 km, si als 3
de Bielsa-Aragnouet i als 5 del Cadí hi afegim els 2 del
tram de túnel paral-lel per a ventilació que s'està perforant a Vielha. El mapa, doncs, demostra que la voluntat
de superació és més forta que els esculls del relleu o el
llast històric dels replegaments interns d'uns estats més
o menys descaradament centralistes.
Precisament, una de les lliçons, teòricament inesperada, del mapa del trànsit és la comprovació de la correlació molt forta entre fluxos de trànsit, distribució de
la població i grau de centralisme en l'organització
política-administrativa d'un país. Contemplar l'homogeneïtat de fluxos-poblaments a l'Alemanya Federal i
comparar-la amb l'hetereogeneïtat ben palesa a Espanya
o al nostre veí del nord, és quasi tota una lliçó de dret
constitucional.
U na ullad~ i un mínim de perspicàcia davant certes
diferències, permeten d'entendre el pes causal d'un factor potser abstracte, immaterial, però real: l'efecte xarxa. Si s'observa un mapa d'autopistes i de carreteres, sembla que les desigualtats entre el sud-oest i el nord-est
europeu en relació amb la renda no siguin exageradament fortes. En canvi, les intensitats mitjanes diàries de
trànsit deixen ben clar que els països amb una xarxa articulada d'autopistes poden generar i canalitzar una mobilitat superior, comparats amb els territoris que compten
amb algunes autopistes, però que no arriben a constituir una retÍcula. A Barcelona se n'ha conegut un exemple ben clar: l'augment més que proporcional d'usuaris
del metro a mesura que les tres línies inicials, úniques
durant molts anys, s'anaven convertint en una xarxa, urbana de primer i metropolitana després.
Un tret diferencial també observable, com ja s'ha
dit, és el grau d'intensitat d'ús de les autopistes. Els nivells de renda, la motorització, la densitat de població
o l'efecte xarxa expliquen algunes diferències, però no
arriben a justificar-les del tot. Una línia virtual entre Calais i Venècia separa, amb més o menys precisió, dos territoris amb comportaments diferents. Per sobre de la línia són habituals intensitats de 40 000, 50 000 i, fins i
tot, 70 000 vehicles al dia. És a dir, valors propis de vies
urbanes. Per sota de la línia, les intensitats, amb la sola
excepció de la Vall del Roine, no ultrapassen els 25 000
vehicles al dia (cas freqüent a Itàlia) i més aviat es mouen
entre mil (Sevilla-Cadis, Tudela-Pamplona ... ) i 10 000.
Una vegada més, resulta difícil d'aparellar causes i efecR.C.C. n" 9 • Juny 1989 • vo lum IV
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Foto 4 : Mapa de lt"S intensitats mitjanes diàries de trànsit per carretera, correspone nts a la zona del Pirineu sego ns dades de 1980

tes, però és curiós d'observar que l'esmentada línia virtual separa, quasi exactament, els països sense o amb peatge. Sembla clar que aquest sistema d'explotació condiciona, més que les formes de poblament, la distribució d'activitats, els valors absoluts de mobilitat i el seu
repartiment entre autopistes i carreteres alternatives. Les
densitats de població poden explicar una part de les diferències, però no totes. Mentre la densitat de població
alemanya és tres vegades més elevada que l'espanyola, el
seu flux de trànsit és unes deu vegades superior.
Per resumir, cal recordar que un mapa de conjunt
del trànsit viari permet veure les diferències i les heterogeneïtats, exagerades a Europa. Veure i entendre el problema ja és un pas important per començar a resoldre' I.
Copsar amb una certa facilitat una realitat complexa ha
de millorar, s~ns dubte, les orientacions de plans i projectes. La tasca fonamental de canalitzar pressupostos,
que és una manera explícita o implícita de definir prioritats, tindrà una primera base objectiva.

Conclusions
El desenvolupament tècnic d'Europa i, fins i tot, el
grau de cohesió assolit, mitjançant l'OCDE, el Consell
d'Europa o les Comunitats Europees, es troba en contradicció amb la pobresa de dades geoestadístiques d'àmR.C .G. n •• 9 • juny 1989 • volum IV

bit continental. Per aquest motiu no ha d'estranyar que
la iniciativa de confeccionar un mapa del trànsit d'Europa
no tingui antecedents coneguts. Com a membre del Comitè Científic, i en resposta a un suggeriment, vaig rebre'n l'encàrrec del Centre Europeu de Desenvolupament
Regional (CEDRE). La tasca ha estat plena de dificultats, si bé d'altra banda ha resultat gratificant. Es demanaren dades a tots els països, tant de l'Oest com de l'Est.
Tots contestaren amb correcció. Malauradament, però,
no tots estaven en condicions de facilitar les dades sol·licitades, bé per mancances tècniques, bé per estratègia
política.
Recollides les respostes, després d'un llarg lapse de
temps sorgiren nous problemes derivats d'una heterogeneïtat molt gran de comportaments. No coincideixen
els anys de referència, malgrat que la petició era molt
precisa. La forma de fer les mesures primàries varia força d'un país a un altre. Malgrat tot, les divergències més
destacables provenien de les formes de presentació.
La millor representació és, sense cap dubte, la francesa, amb una tradició envejable de mapes anuals de trànsit d'una gran qualitat, editats des de fa molt de temps.
Altres països també presenten les dades gràficament, no
sempre, però, amb la precisió i claredat franceses. En l'altre extrem es troben els països sense representació car-
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Foto 5: Proposta J'u na xarx a viària bàsica europea

togràfica i amb graus creixents de dificultat de comprensió. La coordinació i l'harmonització de materials
heterogenis han estat tasques feixugues i això haurà de
notar-se en el resultat final. És obligat d'aclarir que el
producte té més aviat un valor global de síntesi que no
de precisió en els detalls. No és possible de responsabilitzar-se de les xifres facilitades pels diferents organismes;
es pot assegurar que aquestes no han estat manipulades
i que el panorama de conjunt que proporcionen respon
essencialment a la realitat europea. I aquest és el fet fonamental.
No és cap secret dir que darrera de la intencionalitat genèrica de millorar les bases europees de dades bàsiques hi ha també una voluntat explícita de posar sota
els ulls de científics, tècnics, polítics i públic en general
la situació precària de les infrastructures viàries a la
Península Ibèrica i, d'una forma molt específica, dels Pirineus, per tal d'incloure'! com un dels cinc grans obstacles naturals d'Europa, al costat dels Alps, dels BalcansAlps Dinàrics, del Canal de la Mànega i dels estrets bàltics. El mapa vol ser un argument visual de l'objectiu

de la Comunitat de Treball: permeabilitzar els Pirineus
per facilitar la nostra integració, en condicions d'igual
qualitat, en una Europa que clarament es mou.
Agraïments
Seria una injustícia escandalosa no esmentar les persones que han fet · possible

el treball. L'esperit de cooperació i la voluntat sinergètica han estat tan grans que
la tasca de direcció ha proporcionat un seguit de satisfaccions. Per ordre cronolò-

gic, cal citar en primer lloc Saki Aciman, secretari, aleshores, de l' Institut Català
per al Desenvolupament del Transport, que amb constància i paciència aconseguí
les dades primàries. Perseverant i eficient fo u el treball d'interpretació i d'harmonització de dades, realitzat pels meus alumnes de l'Escola d'Engi nyers de Camins,
Bernat Aymerich i Francesc Carbonell. Tot el software i la seva aplicació per integrar les dades en un sistema gràfic interacti u fou responsabilitat de Robert Vergés,
de la Direcció General d' Urbanisme. L'edició del mapa fou confiada a Jaume Massó
i Ramon Massip, de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. En tots els casos, l'ajuda
i les facilitats donades pels directors de l'Institu t del Transport (Mateu Turró), de
l'Institut Cartogràfic Qaume Miranda) i de la Direcció General d'Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya Qoan A. Solans), han estat decisives per dur a terme un
producte difícil en si mateix.

Data de recepció de l'original: 02.89

Albert Serratosa i Palet
Doctor Enginyer de Camins
Director del Pla Territorial Metropolità de Barcelona
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
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EL PLA DE CARRETERES
DE CATALUNYA

És perfectament coneguda la funció
que els sistemes de comunicació representen en el desenvolupament de les activitats
d'un país. Llur inexistència o escassetat representa un dogal tant de l'oferta com de
la demanda (producció i centres de consum), la qual cosa en definitiva comporta
un empobriment i la desarticulació del territori . La importància que, a partir dels
anys cinquanta a Espanya i especialment
a Catalunya, representà el creixement de
l'activitat econòmica i per tant del parc de
vehicles, amb la seva repercussió en la vida
política, social i econòmica del país, menà
a prestar especial atenció a aquest sistema
de transport terrestre i, en particular, a la
infrastructura que el suporta, és a dir, la
carretera. Si bé l'esforç realitzat a partir de
la dècada dels setanta no fou petit, cal reconèixer que els dèficits existents aleshores no han estat totalment superats, ja que

Foto 1: Carretera C-240 de Salou a Ponts. Viaducte de la Riba
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n'han aparegut altres de nous, com a conseqüència del procés de desenvolupament
accelerat d'aquelles dècades. Aquest fenomen, d'altra banda, es produí en forma
concentrada sobre la franja litoral del territori català, la qual cosa hi ocasionà una
gran congestió, a més de provocar problemes de despoblament i de depreciació del
capital infrastructural a les comarques de
l'interior. Podem afirmar, sense por
d'equivocar-nos, que una part important
d'aquest procés de generació de problemes
pot imputar-se a la manca d'un plantejament correcte que hauria pogut preveure' ls
i posar en marxa els mecanismes escaients
per tal d'evitar-los o, si més no, de reduirne els efectes negat ius.
La constatació de la gran llacuna existent en matèria de planejament viari i el
convenciment de la seva absoluta necessitat i urgència és el que un bon dia impel·lí

el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya a promoure la realització del Pla
de Carreteres de Catalunya. Abans de passar a explicar la metodologia i els elements
fonamentals que componen l'esmentat Pla,
exposarem algunes consideracions sobre el
model territorial català i la seva evolució
històrica, que defineixen el marc de l'estudi que ens ocupa i que expliquen la inclusió d'alguns dels objectius que s'hi contenen.

Configuració del model
territorial de Catalunya.
Grans línies de localització
Segons A. Flos, l'anàlisi de la situació ·
actual de Catalunya i de la seva evolució
històrica mena a la conclusió que els principals factors que han configurat l'actual
model territorial i la seva evolució, desenvolupada des de l'inici de la industrialització fins els nostres dies, han estat els següents:
- El creixement econòmic basat en el desenvolupament de la indústria transformadora, en especial els sectors tèxtil i
metal·lúrgic.
-Els rius com a element bàsic de suport
de l'activitat industrial, en especial en
les primeres etapes.
-La polarització d'una gran activitat al
voltant de Barcelona i el seu port.
-Les vies de comunicació ràpida (ferrocarrils, carreteres d'altes característiques
i autopistes), que darrerament van modificant les pautes de localització.
A continuació tractarem d'aclarir com
les carreteres i les autopistes han influït en
el model territorial.
Pot afirmar-se que, en les primeres etapes del desenvolupament industrial, les carreteres amb prou feines van influir com a
generadores d'activitat i impulsores de localització, ja que és possible detectar centres d'activitat (Berguedà, Bages, Ripollès)
en zones poc o mal comunicades, allunya-
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des dels eixos viaris bàsics existents al país,
els quals es limitaven, aleshores, a les carreteres de Barcelona a Madrid per Lleida, ·
' de Barcelona a València per Tarragona i de ;
Barcelona a la Jonquera per Mataró. Cal
assenyalar, això no obstant, que en aquesta època el ferrocarril tingué un paper important com a infrastructura d'acompanyament i fins i tot generadora, ja que
observem que les colònies industrials situades als marges d'uns rius com ara el Ter,
el Llobregat, el Cardener i el Francolí quedaven servides per l'existència de línies ferroviàries. La major part d'aquestes línies i
les vies de comunicació confluïen en la plana del Barcelonès, amb la qual cosa van
contribuir a potenciar el desenvolupament
de Barcelona, ja que era una ciutat gran i
poc o molt diversificada a la fi del segle XVIII.
Aquest model territorial, amb una
aglomeració de gran pes centrada a Barcelona i una sèrie de centres industrials distribuïts al llarg dels rius principals del país,
s'ha desenvolupat i consolidat fins aproximadament la dècada dels cinquanta del segle present, on comença un desenvolupament accelerat, que ha conduït a la situació
actual. En aquesta darrera època, poden
distingir-se, com a mínim, tres etapes diferents pel que fa a les pautes de localització:
- La primera etapa, que arriba fins el
1960, pot definir-se com de consolidació del marc inicial i de continuïtat de
les pautes anteriors.
- La segona, que es desenvolupa els anys
seixanta i meitat dels setanta, fins a l'inici de la crisi econòmica. S'hi produeix
un canvi important en la dinàmica de
la primera etapa.
- La tercera etapa, que es desenvolupa des
del començament de la crisi fins a l'actualitat, pot definir-se com de continuïtat de les pautes de l'etapa anterior, però
amb una inflexió en els ritmes i la dinàmica de moltes comarques.
Els fets més destacables que es poden
detectar en cada una d'aquestes etapes, respecte al fenomen de localització, són els
següents:
Etapa fins el 1960
Des del 1950 al 1960 es produeix un
transvasament de la població agrícola al
sector industrial, acompanyat de l'inici
d'un flux immigratori (540 000 immigrants
entre 1950 i 1960), que se situa també bàsicament en la indústria.

Les pautes de localització són les tradicionals des de l'inici de la industrialització, si bé amb caràcter accentuat. El
Barcelonès presenta un increment especialment intens i les comarques limítrofes amb
implantació industrial, com ara el Vallès
i el Baix Llobregat, també presenten increments importants. Al seu torn, els nuclis
industrials allunyats de Barcelona i de les
principals vies de comunicació mantenen
un creixement sostingut en aquesta etapa.
Paral·lelament, una dotzena de comarques
rurals i interiors perden població. Aquesta tendència regressiva, ja iniciada a partir
de la dècada dels anys trenta en algunes comarques com el Priorat, la Conca de Barberà i el Pallars Sobirà, s'hi mantindrà en
totes, llevat d'alguna excepció (l'Alt Camp
i el Baix Ebre), fins a avui.
Etapa del 1960 a la crisi (1975}
En aquest període es produeix un creixement demogràfic molt intens. En concret, entre 1960 i 1975, la població de Catalunya augmenta en 1 739 522 habitants.
El sector industrial continua absorbint
aquests increments de població i els corresponents a la disminució en el sector agrícola, que continua la seva tendència anterior. El sector terciari augmenta quelcom
la seva participació en el conjunt de l'economia catalana, però sense passar del 35%
del total.
En aquesta etapa es produeix, això no
obstant, un canvi de comportament en les
tendències loealitzacionals que, en part, pot
ser imputat a les actuacions realitzades en
les vies de comunicació. En efecte, durant
aquesta etapa es porta a terme una gran inversió en el sector de carreteres a través dels
programes REDIA, PANE, PLAN DE ACCESOS A LA COSTA BRAVA

i

REDES ARTERIA-

LES, concretades, especialment aquestes úl-

times, en la millora dels accessos als nuclis
de Barcelona i Tarragona. Atès que territorialment totes les actuacions anteriors se
situen al llarg de la franja costanera i als
corredors de penetració vers Lleida a través de la N-Il (en la qual s'elimina el major obstacle existent amb la construcció del
túnel dels Brucs i l'acondicionament de tot
l'itinerari, incloses les travessies de poblacions) i, d'altra banda, es construeix l'autopista de l'Ebre, que a partir del Penedès es
dirigeix vers Lleida i Saragossa, tot això
dóna lloc a uns increments de població
molt acusats a les comarques i nuclis industrialitzats propers o directament servits
per les esmentades vies, mentre que aquells

altres que en són allunyats, com ara el Berguedà i el Ripollès, comencen a presentar
pèrdues de població. Les cotes més gran de
creixement es presenten en aqueÍies comarques i nuclis directament servits per les
autopistes i les vies incloses en el programa REDIA, la qual cosa confirma l'impacte de les esmentades infrastructures com a
elements vertebradors del territori. La
de comarques, de caràcter eminentment
agrícola, que ja en el període anterior presentaven creixements negatius, continuen
amb la mateixa tendència, amb l'excepció
de l'Alt Camp i el Baix Ebre, ambdues servides per les noves autopistes i que en
aquest període inverteixen la seva tendència, passant a tenir creixements positius, si
bé modestos. Convé assenyalar aquí que no
totes les comarques servides per autopistes o bones carreteres han experimentat
creixement, la qual cosa confirma l'anterioment indicat sobre el fet que, si bé la
infrastructura es condició gairebé necessària, no sempre és condició suficient. En
són exemples il·lusratius les comarques de
la Conca de Barberà (-1 848 habitants,
equivalent al -9,17%) i de les Garrigues
(-3 294 habitants, equivalent al-12,37%).

resta

De la crisi (1975} al moment actual

El fenomen bàsic que caracteritza
aquest període és l'aparició de la crisi econòmica, com a conseqüència de la qual es
produeixen una sèrie de transformacions
qualitatives en un marc de creixement desaccelerat que arriba fins i tot a ser negatiu. Es produeix un estancament del creixement demogràfic i de la immigració, i
s'arriba a una tax·a de 1'1%, que correspon
a la del creixement vegetatiu actual. Pel que
fa a l'ocupació, es produeix una regressió
del secundari i un creixement del terciari.
I.:agricultura continua la seva tendència negativa de pèrdua d'actius, si bé a un ritme
molt moderat, com a conseqüència, per un
costat, del seu nivell inicial ja molt baix
(el seu pes en l'economia l'any 1975 és del
6,5%) i, per un altre costat, de la manca
d'expectatives en els sectors alternatius. Tot
això es reflecteix en el model territorial
amb una gran lentitud i moderació en els
canvis. Només cinc comarques creixen per
sobre del10%: el Baix Llobregat, el Vallès
Oriental, el Tarragonès, el Baix Camp i la
Vall d'Aran. Per la seva banda, únicament
comarques situades al voltant dels eixos de
les autopistes mantenen creixements semblants als de l'etapa anterior (el Gironès,
la Selva, el Baix Empordà, el Tarragonès,
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Taula 1: Pl ans de

Ca rret c~

el Baix Camp), mentre que les situades al
voltant de Barcelona continuen creixent
-si bé amb taxes equivalents a la meitat
de l'esmentada etapa- i la resta de comarques queden estancades o en regressió. Tot
això confirma les tendències del model establert en l'etapa anterior, el qual fixa el
creixement al voltant de Barcelona i a les
ciutats vinculades amb ella i entre si per
autopistes o carreteres tipus REDIA, però
amb ritmes evolutius molt moderats.
La superació de la crisi i la pròxima
celebració dels Jocs OHmpics de Barcelona van modificant les pautes indicades
d'aquesta darrera etapa. Encara és aviat per
a poder assegurar quina serà la tendència
en el futur immediat, però en qualsevol cas
es comença a detectar, com a conseqüència dels dos fenòmens abans esmentats, una
revitalització de l'activitat als voltants del
Barcelonès, si bé.les vies de comunicació
entre aquest i el Bages i Osona, actualment
en construcció, contribuiran a la potencialització d'aquestes comarques interiors i
conseqüentment a l'alleugeriment de la
pressió excessiva sobre la primera.

Antecedents del Pla de Carreteres.
Estructura de la xarxa viària
L'actual Pla de Carreteres és conseqüència de tot un procés històric anterior,
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tant de l'estudi i anàlisi del territori i les
xarxes viàries com de les actuacions concretes sobre tots dos. Bàsicament, la relació de plans realitzats és la que s'inclou en
la taula 1.
Tot i que no anem a entrar en la descripció del procés de desenvolupament històric de la xarxa viària de Catalunya, podem dir que ella ha anat configurant-se a
partir de tres vies principals que, partint
de Barcelona, corren al llarg de la Hnia costanera i vers Lleida, a través d'Igualada,
Cervera i Tarrega. Aquest esquema inicial
s'ha anat diversificant i ramificant, però
sense perdre la seva configuració original,
i ha donat lloc en l'actualitat a una xarxa
que pot considerar-se, al llarg de la franja
costanera i pre-litoral, com una malla amb
estructuració i densitat acceptables, tret
d'uns trams concrets. Per contra, a la resta del pafs la xarxa existent no gaudeix dels
nivells de qualitat mfnims exigibles; d'altra banda, existeixen problemes de discontinuïtat en els itineraris i, encara dins la baixa qualitat d'aquestes vies, també s'hi
detecta un nivell superior en aquells itineraris que es dirigeixen vers Barcelona, en
comparació amb els trams d'orientació
costa-interior o els trams transversals, fet
derivat del criteri radiocèntric amb què la
xarxa s'ha anat formant. Al seu torn, cal

assenyalar -i això en clara discrepància
amb opinions plasmades en anteriors
estudis- que la densitat de la xarxa també a l'interior de Catalunya, i tenint en
compte l'orografia i l'estructura de la població, pot considerar-se satisfactòria, abstracció feta de les seves caracterfstiques.
Topològicament, la xarxa existent pot
descriure' s com una malla estructurada uniformement en sentit longitudinal al llarg
de la Hnia costanera, des de la zona central de la qual (àrea de Barcelona i zones
limftrofes) parteixen tres braços vers l'interior de potència decreixent i que formen
una xarxa oberta ramificada. Això dóna
origen a un model territorial de relació radial obligada, la dinàmica de creixement
de la qual tendeix a augmentar el desequilibri entre la zona de confluència radial i
la resta del territori, en ser aquella punt
obligat de pas de les relacions interterritorials no situades sobre un mateix radi.
L'estructura viària descrita dóna lloc a
una utilització de la mateixa per part de
la demanda, que queda reflectida en el pla
de tràfic de 1980 {foto 2). La comparació
d'aquest pla amb les Hnies de demanda demostra el dèficit existent pel que fa a la demanda de mobilitat transversal, una part
de la qual gravita sobre les vies localitzades a la zona costanera, quan el seu camf
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Foto 2 : Intensitat mitjana

diària del tràfic de
les carreteres
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natural seria la connexi6 directa per les vies
de l'interior. La baixa qualitat d'aquestes
comporta el fet que el camí de cost mínim
passi per les vies costaneres i no pas per
les altres. N'hi ha prou, com a exemple representatiu, d'assenyalar el fet que el camí
mínim en cost i en temps entre poblacions
situades a la zona pirinenca, com Besalú i
Viella, passi per les vies de la zona costanera.

Objectius del Pla de Carreteres
Amb la realitzaci6 del Pla de Carreteres hom pretén l'obtenci6 d'una sèrie d'objectius que es defineixen a continuaci6 i
que poden classificar-se en les tres categories següents: objectius territorials, objectius funcionals i objectius instrumentals.

Objectius territorials
Les funcions territorials de tota xarxa
viària s6n bàsicament la vertebraci6 del
territori i la dotaci6 d'accessibilitat al dit
territori. És per mitjà d'elles que hom pretén l'obtenci6 dels objectius territorials que
en cada cas es fixen.
En el present Pla de Carreteres, la definici6 dels objectius territorials es realit-

zà tenint presents precisament els objectius que es fixaven en el document

Directrius i Esquema del Pla Territorial de
Catalunya, aprovat pel Parlament el març
del 198( i que s6n els que s'enumeren a
continuaci6:
a) Contenci6 del procés de creixement de
les àrees metropolitanes i, en especial,
la de Barcelona.
b) Potenciaci6 d'una xarxa de llocs centrals,
distribuïts per tot el territori, que serveixin de suport per al seu equilibri.
e) Potenciaci6 de l'activitat comercial, mitjançant la millora de l'accessibilitat intercomarcal.
d) Dotaci6 de nivells d'accessibilitat, per
sobre d'uns mínims que es fixen, per a
cadascuna de les zones del territori.
e) Dotaci6 d'estàndards d'infrastructura,
equivalents per a cada zona del territori, tenint en compte l'orografia i la densitat dels assentaments.
f) Potenciaci6 i millora de les relacions
amb la resta d'Espanya i amb França.

Objectius funcionals
S'inclouen en aquesta categoria aquells
objectius que es relacionen directament amb

la utilitzaci6 de la xarxa viària i es concreten en els que es defineixen a continuaci6:
a) Trànsit. Permetre el trànsit dels vehicles
per les carreteres, atenent les seves dimensions i pesos, en condicions de fluïdesa, seguretat i comoditat, compatibles
amb els costs d'inversi6 i amb la resta
de les variables que incideixen en el problema.
b) Nivell de projecte. Adequar les-característiques de cada tram de carretera a la
seva funci6 i als seus condicionants topogràfics i urbanístics.
e) Nivell de servei. Assegurar un nivell de
servei mínim per a cada tram de la xarxa, que serà determinat per la tipologia
d'aquest i per la classe, intensitat i composici6 de la demanda.
d) Nivell de seguretat. Aconseguir un nivell de seguretat mínim per a cada tram
de la xarxa, d'acord amb la tipologia
d'aquest i amb el tipus, intensitat i composici6 de la demanda.
e) Nivell ambiental. Adequar la xarxa viària als diferents emplaçaments on es trobi, amb l'objectiu de limitar al mínim
l'efecte negatiu dels impactes estètics,
ecològics i urbanístics.
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Objectius instrumentals
Són els que es defineixen a continuació:
a) Programes d'actuació. Disposar d'un instrument que permeti la redacció de programes d'actuació en el temps.
b) Valoració de costs econòmics. Disposar

cas, la demanda va quedar caracteritzada per la matriu de viatges i la utilització pel trànsit existent, tant de vehicles lleugers com pesants.
-Etapa d'explicació, l'objectiu de la qual
és la construcció d'un esquema explicatiu conceptual (models) que, tenint com
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d'actuació, així com de conèixer també

ma sòcio-econò mic (variables sòcio-

els costs per a passar d'une§d~termina

econÒmÍqUes) i l'oferta d'infrastructu-

des condicions de servei a unes altres.
e) Anàlisi d'impacte. Disposar d'un instrument que permeti de fer una valoració
de l'impacte que qualsevol programa en
la xarxa produeixi sobre el territori, en
termes d'accessibilitat, modificació de les
variables econòmiques, etc.

Criteris per al
desenvolupament del Pla
Els objectius del Pla definits en l'apartat anterior es concreten mitjançant una
sèrie de criteris adients i que permeten d'escometre'n el desenvolupament. Els criteris, d'altra banda, queden definits, quan cal,
mitjançant . una sèrie de variables, els valors de les quals es fixen i que hauran
d'ajustar-se a les vies planejades. Els criteris utilitzats s'agrupen en les següents categones:
- De classificació de la xarxa
-De definició de cada categoria
-De disseny
-De servei. Aquests se subdivideixen en
criteris que fixen:
-Nivell de servei
-Nivell de seguretat
-Nivell ambiental
- Topològics
Metodologia emprada per
al desenvolupament del Pla
La metodologia per al desenvolupament del Pla s'estructurà segons l'esquema
clàssic que s'U1;ilitza per al planejament
d'infrastructures i que consta de les quatre etapes fonamentals següents:
-Etapa d'informació, l'objectiu de la qual
és obtenir una base de dades que permeti:
- Caracteritzar el sistema socioeconòmic que opera sobre el territori.
-Caracteritzar l'oferta d'infrastructura objecte de planificació.
-Caracteritzar la demanda i la utilització observada que el sistema sòciaeconòmic fa de la infrastructura objecte de la planificació. En el nostre
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ra (variable~ infrastructurals) incideixen
en els usos d'aquesta darrera.
-Etapa de pronòstic, l'objectiu de la qual
és caracteritzar la demanda previsible en
el futur per a les diverses ofertes d'infrastructura (alternatives) i la utilització
de l'esmentada oferta. Aquesta etapa
consta de les següents parts:
- Formulació d' un o de diversos escenaris futurs de tipus sòcio-econòmic
i llur plasmació en valors de les variables emprades en el model de simulació.
- Definició de possibles alternatives futures d'oferta de la infrastructura a
planificar.
-Utilització dels esquemes explicatius
conceptuals (models), que permeten
d'obtenir la imatge .dels usos previsibles de la infrastructura proposada en
cada una de les alternatives.
-Etapa d'avaluació, l'objectiu de la qual
és l'obtenció d'un conjunt d'indicadors
que permetin, mitjançant una anàlisi
multicriteri, la presa de decisions pel que
fa a l'elecció de l'alternativa que es consideri més idònia. Les avaluacions realitzades en el Pla foren de les tres categories següents:
- Avaluació funcional. Fou realitzada mitjançant la valoració dels nivells de servei, nivell de seguretat
i nivell ambiental de cada tram de
les xarxes proposades.
-Avaluació de l'impacte territorial.
Es realitzà mitjançant el càlcul de
diversos indicadors d'accessibilitat.
- Avaluació econòmic~. Es realitzà
mitjançant la comparació entre els
costs d'implementació de cada alternativa i els beneficis que se n'obtenien.
Descrivim a continuació de forma
molt succinta el desenvolupament dels estudis bàsics que integren la metodologia
descrita en els paràgrafs anteriors i les variables utilitzades en cada cas.

Etapa d'infonnació
Prèviament a la realització dels estudis corresponents a l'etapa d'informació
fou necessària l'estructuració del territori
mitjançant la seva divisió en zones significatives que possibilitessin i facilitessin la recollida i tractament de les dades a utilitzar. El nombre de zones delimitades fo u
de 11 interiors, que cobreixen tot el territori de Catalunya, i 18 zones exteriors
per a caracteritzar Ja resta d'Espanya i
Europa. Aquesta divisió comporta un alt
grau de desenvolupament i permet un bon
coneixement dels intercanvis de trànsit. Els
criteris bàsics en què es basà la definició
de les zones foren l'estructura dels assentaments de població i la implantació viària existent en l'actualitat, que delimiten
unes zones homogènies de trànsit i característiques sòcia-econòmiques. Amb la finalitat de facilitar la recollida d'informació sòcio-econòmica, la unitat territorial
mínima considerada fou el municipi.
Caracterització del sistema
sòcio-econòmic (infonnació sòciaeconòmica)
Per. a la caracterització del sistema
sòcio-econòmic s'estudiaren les correlacions existents entre un conjunt de variables, com ara la població de fet, població
flotant, mà d'obra industrial, consum
d'energia elèctrica, renda per càpita, motorització, etc. i, a la vista de les dades disponibles per a l'estudi de la seva projecció
als anys horitzó del Pla, s'arribà a la conclusió de caracteritzar el sistema sòciaeconòmic a través de les tres següents:
-Població
- Índex de motorització
- Renda per càpita

Amb les quals és possible d'obtenir
una explicació raonable de la demanda de
viatges existe~t, així com de preveure, dintre uns marges d'error també raonables, la
seva extrapolació al futur.
Caracterització de l'oferta
d'infrastructura
(infonnació de la xarxa viària)
La caracterització de l'oferta viària
comportà la realització d'un Catàleg, en
el qual es registraren la totalitat de les vies
que componen la xarxa viària de Catalunya i la titularitat de la qual correspon a
l'Estat, a la Generalitat o a les Diputacions.
La unitat bàsica del Catàleg és la carretera, la qual, al seu torn, se subdividí en
trams de característiques uniformes, per a

32 geografia
cada un dels quals es van obtenir valors de
les més importants d'aquestes característiques, com ara la longitud del tram, l'ample de la calçada i de la plataforma, el tipus de ferm, etc.
Posteriorment es procedí a seleccionar,
de la xarxa total catalogada, el conjunt de
vies que com a mínim responguessin als
paràmetres fixats en algun dels tres següents criteris de selecció:
- Criteri geogràfic. Inclou totes aquelles
vies que permeten connectar entre elles
de la forma més directa possible els
punts bàsics del territori, els quals es defineixen prèviament mitjançant els criteris del Pla.
- Criteri de característiques de disseny. Inclou totes les vies que presenten condicions de disseny per damunt d'uns valors prefixats.
- Criteri del trànsit suportat. Inclou totes
les vies la sol·licitació de les quals és superior a un valor prefixat.
Aquest conjunt de vies formen el que
s'ha anomenat Xarxa Bàsica Seleccionada,
que de fet és la xarxa estructurant del territori i que és el que, a efectes del Pla, s'ha
considerat l'oferta infrastructural. En la
foto 3 queda reflectida la xarxa resultant
del procés de selecció descrit.
La fase posterior va consistir en la realització d'un Inventari de les característiques d'ubicació, físiques, de traçat, funcionals, de tràfic, etc. de cadascun dels trams
viaris que componen aquesta xarxa, així
com també la plasmació en un grafo de les
característiques bàsiques inventariades.
Aquestes foren les estrictament necessàries en els processos de modelització utilitzats i es concretaren en els paràmetres
identificadors (codificació de nus origen i
destí, i codificació de tram) i els paràmetres qualificadors (longitud i categoria de
cada tram). El darrer paràmetre és un índex de la tipologia del tram, i cada tipologia es correspon amb unes c~cterístiques
determinades de tipus i ample de via, traçat, entorn, etc.
A l'últim es procedí al càlcul del cost
generalitzat del transport que, si bé es variable en dependència amb l'oferta d'infrastructura i de la demanda, atesa la seva vinculació amb la primera, s'afegí entre els
seus paràmetres. Com a tal, esdevé el paràmetre que caracteritza funcionalment
cada tram de la xarxa. Les variables considerades per al seu càlcul foren les clàssiques
en els estudis de transport: cost de funcio-

nament dels vehicles, valor del temps de

l'usuari, peatge i bonificacions per seguretat
i confort per a determinats tipus de via. Eis
valors dels costos, tant per a vehicles lleugers com pesants, es va calcular per a cada
una de les tipologies de tram; s'elaboraren
taules d'intensitat de trànsit-velocitat-cost
generalitzat en les quals queda relacionat
aquest darrer amb la intensitat de trànsit
que gravita sobre el tram, la qual cosa permet de calcular finalment el cost del transport en les diferents situacions de demanda que puguin produir-se.

Caracterització de la demanda
i de la utilització
(informació de trànsit}
La caracterització de la demanda, que
queda definida per la matriu total de viatges origen-destí (0-D) entre cada una de
les zones, tant interiors com exteriors, en
què s'ha dividit el territori, s'obtingué en
forma directa, mitjançant el següent procés, en dues etapes:
1~ Obtenció, mitjançant enquestes a la carretera, d'una matriu 0-D parcial de la
demanda de viatges.
2:' Creació d'un model explicatiu de la demanda, el qual, calibrat amb els anteriors valors de la matriu parcial 0-D,
permet de completar-la.
Es realitzaren 133 955 enquestes, repartides sobre 58 punts de la xarxa, per tal
d'obtenir la informació parcial dels viatges 0-D abans esmentats.

Altres estudis de l'etapa
d'informació. I.Àccessibilitat
A més dels estudis suara descrits, amb
els quals s'aborda l'obtenció de la base de
dades necessària per a la formulació de models explicatius del comportament de la demanda, s'han realitzat altres anàlisis tendents a l'obtenció de paràmetres que, si bé
no són necessaris per als processos de modelització, serveixen per a aprofundir especialment en la interpretació del sistema
territorial estudiat, tant en la fase inicial
del Pla com en la situació futura, en la qual
s'utilitzen com a instruments per a avaluar
les diverses alternatives analitzades. D'entre aquests estudis cal assenyalar l'anàlisi
de l'accessibilitat, realitzada a través de l'obtenció de diversos indicadors per a cada
zona, que permeten una explicació detallada d'aquest aspecte de l'oferta viària.
Atesa la limitació del present treball,
no és possible d'entrar en detalls explicatius sobre l'estudi de l'accessibilitat efectuat
en el Pla, matèria amb entitat suficient per

a cobrir ella sola un altre treball similar
al present; això no obstant, és interessant
de ressaltar alguns dels subproductes resultants d'aquesta anàlisi. En efecte, per al càlcul dels indicadors és necessària prèviament l'aplicació d'algoritmes de camins
mínims, mitjançant els quals és possible
l'obtenció d'un conjunt de matrius com:
dij matriu de distàncies a vol d'ocell (en línia recta) entre dos punts (centroides) del
territori i i j.
d;¡ matriu de distàncies pel camí mínim
en longitud sobre la xarxa entre cada dos
punts del territori i i j.
t;¡ matriu de temps de recorregut pel camí
mínim en temps sobre la xarxa entre cada
dos punts del territori i i j.
Centrant-nos en aquesta darrera, cal assenyalar que l'algoritme esmentat, a més
de proporcionar els valors del temps de recorregut mínim, subministra alhora el coneixement dels punts de pas de l'esmentat
recorregut, la qual cosa permet la realització de mapes de camins mínims des d'un
punt determinat del territori a tots els altres i el dibuix de les isòcrones corresponents. En la foto 4 s'inclou el resultat
d'aquesta anàlisi, prenent com a origen la
ciutat de Barcelona.

Etapa d'explicació.
Sistemes de models
L'objectiu d'aquesta etapa és, com ja
s'ha esmentat anteriorment, la creació i
ajust d'un model matemàtic que permeti
d'explicar i de reproduir l'estructura de la
demanda i la utilització que aquesta fa de
la infrastructura en l'actualitat i en el futur, en funció de les variables sòciaeconòmiques i infrastructurals.
Hi ha diverses tècniques per a la construcció de models explicatius de la demanda de tràfic, que han anat evolucionant al
llarg de les dues darreres dècades. Al Pla
de Carreteres de Catalunya s'emprà un model dels del tipus denominat de demanda
directa, l'estructura del qual és de la forma:

i mitjançant el qual es formula en una única equació la generació, atracció i distribució de viatges, essent:
U ¡¡=a- e · 1¡¡- e, · t¡¡- p1¡¡

una funció que es defineix com a utilitat
del viatge i que en constitueix una valoraR .C.G. n •• g • Juny 1989 • volum IV
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ció, mesurada a través de la diferència entre el benefici que se n'obté i el cost generalitzat del transport, i on cada un dels
components de la fórmula són els que s'indiquen a continuació:
V;¡

=nombre de viatges de vehicles lleugers i pesants entre les zones i i j .
P¡, P¡ =poblacions de les zones i i j .
M¡, M¡ =índexs de motorització de les zones i i j .
e
=costs de funcionament del vehicle.
e,
=valor del temps.
p
=cost del peatge.
l¡¡
= longitud del recorregut entre i i j.
t¡¡
=temps emprat per a anar d'i aj.
a
=paràmetre a calibrar que mesura
la satisfacció (benefici) que l'usuan rep en un VIatge per carre.tera,
en la hipòtesi de costs nuls.
{3¡{32
paràmetres a calibrar que mesuren
a¡a
=l'elasticitat de la demanda respecte a les variables cost del viatge,
població i renda.
K
=paràmetre a calibrar que ajusta les
relacions entre zones singulars que
no s'adapten a la formulació general del model.
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Respecte als models desagregats, basats
en els factors de creixement tipus Fratar
o en les corbes d'interactància (gravetat),
aquest tipus formula una explicació més
clara del comportament de la demanda, si
bé, pel costat que podríem anomenar negatiu, planteja un problema més complex
de mesurament, el qual ha de realitzar-se
a partir d'una mostra parcial, però suficientment àmplia de V;¡, que permeti d'establir el valor dels paràmetres.
A més de la població, motorització i
renda, hi ha ahres factors que influeixen
en la generació i distribució de viatges i que
no es consideren en el nostre cas. Aquests
factors foren rebutjats, per tal com, essent
molts d'ells difícils d'obtenir i més encara
d'extrapolar, de res no serviria tenir un
ajust molt fi en relació amb una variable
tan insegura d'extrapolar. Per això és preferible de tenir menys nivells d'explicació
a canvi de major fiabilitat en l'estimació
futura de les variables explicatives. Això no
obstant, sovint ocorre que el nivell explicatiu no és suficient, com per exemple en
el trànsit de vehicles pesants, el mòbil principal de qual és l'estructura d'intercanvis,
variable informativa de molt difícil obten-

ció. Per valorar la influència de les variables sense informació quantificada s'introduïren criteris de classificació i es
formularen diversos models, un per a cada
classe o estrat de viatge.
En concret, per als vehicles lleugers es
classificaren els viatges en forma directa,
en funció de la seva longitud, en quatre
grups. Els tres primers inclouen els viatges realitzats a l'interior de Catalunya, amb
longituds menors de 30 km, entre 30 i
(JJ km i més grans de (JJ km, respectivament,
i el quart grup que inclou els viatges
Catalunya-resta del territori i tràfic de pas.
Per als vehicles pesants, es classificaren les
zones del territori en sis categories i a partir d'elles es dividiren els viatges en quatre
estrats, funció de les relacions entre agrupacions d'aquelles.

Model d'assignació
Amb el model de demanda descrit anteriorment es pretén d'obtenir una explicació de l'estructura dels viatges interzonals que hi ha en funció de les variables
elegides i diposar, així, d'un instrument
que permeti d'obtenir la demanda futura.
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Ara bé, per poder garantir que la formulació resultant està d'acord amb la realitat
cal que es compleixin les dues condicions
següents:
- Que existeixi un ajust dins de límits prefixats entre la matriu de demanda generada pel model i la matriu observada en
les enquestes.
- Que la matriu generada assignada a la
xarxa reprodueixi, dins de límits prefixats, la càrrega existent observada mitjançant la campanya d'aforaments de
tràfic.
Per tal d'obtenir la càrrega dels arcs cal
representar el comportament del viatger
en seleccionar camins de la xarxa. Per a
això, la tècnica d'assignació utilitzada consistí en la realització d'un cicle per a cada
zona origen, assignant els viatges que s'hi
inicien, amb destí a totes les altres, a un
arbre de camins de cost mínim, obtingut
per procés de la xarxa amb origen en el
punt des d'on s'assigna.
L'adopció de camins de cost mínim
equival a suposar una sincronització perfecta de la població amb el model, quant
a la valoració dels costs obtinguts. Cal representar d'alguna manera els desajusts,
tant en la pròpia forma d'estimar els costs
pel model com en la capacitat de percepció per part de l'usuari de l'oferta d'accessibilitat. La forma amb què es va resoldre
el problema, en aquest estudi, fou realitzant l'assignació en cinc iteracions, en cada
una de les quals s'obtenien els camins mínims, però tenint en compte:
- Que hi ha un canvi en el cost a causa
de la saturació produïda pel trànsit acumulat en iteracions anteriors, la qual
cosa obliga a fixar l'arbre de camins mínims corresponents a cada iteració.
-Que, en estimar el cost d'un arc en el
procés, es consideren equiparables variacions del mateix, aleatòries amb distribució normal, valor mitjà nul i desviació de paràmetres a calibrar.
D 'aquesta manera, manejant tant els
models de distribució com els paràmetres
de definició aleatòria en l'estimació de
costs, s'aconseguiren assignacions versemblantment pròximes a la realitat.

Etapa de prognosi
En aquesta etapa del Pla es va realitzar l'anàlisi de la situació futura, sota l'òptica de les diverses hipòtesis que poguessin plantejar-se tant de l'evolució
sòcio-econòmica com de l'oferta d'infrastructura. Això comportà el desenvolupa-

ment dels tres treballs següents: formulació dels diversos escenaris sòcia-econòmics,
definició de diverses alternatives d'oferta
infrastructural, i simulació del comportament de la demanda en cada una de les hipòtesis proposades.

Formulació d'escenaris
sòcia-econòmics
L'etapa meta del Pla es fixà a 20 anys,
la qual cosa representa preveure quin serà
l'escenari sòcio-econòmic de l'any 2001.
D'altra banda, es va creure convenient de
tenir una visió de com aniria produint-se
l'evolució tins a aquesta data, per la qual
cosa s'ha estudiat també el marc previst per
a l'any 1991. Com s'ha esmentat abans, el
marc sòcio-econòmic s'ha definit a través
de tres variables: la població, la renda per
càpita i l'índex de motorització.
Previsions demogràfiques
La realització de les previsions demogràfiques va comportar, en primer lloc, el
coneixement de les tendències de cada
zona, en segon lloc, la quantificació dels
components del creixement demogràfic
(creixement natural i creixement migratori) i, en tercer lloc, la formulació d'hipòtesis.
Atès que el marc general de les perspectives detectades era el manteniment o
la reducció del creixement observat els cinc
anys anteriors a la realització del Pla, dins
aquesta tendència, es formularen dues hipòtesis denominades alta i baixa, per al període 1981-1991.
La hipòtesi alta representa millorar la
situació de les àrees emigratòries de caràcter agrícola o d'indústria tradicional, mantenir el creixement de les àrees de creixement natural i migratori moderat, i reduir
el creixement de les àrees d'alt potencial
demogràfic.
La hipòtesi baixa comporta un descens
de la població cada vegada més intens en
totes les àrees, en funció del grau de creixement anterior, de manera que les àrees
de major creixement en el període 19501981 siguin les que ara frenin més intensament el seu creixement.
Per a l'any 2001 es fixà una sola previsió demogràfica, a partir dels treballs prospectius continguts en el Llibre Blanc de
l'Energia, publicat per la Generalitat de
Catalunya.
Partint de la població global de Catalunya per l'any 2001 (7 250 000 habitants),
es fixaren, altrament, dues hipòtesis que

permeten de contrastar diferents evolucions en la distribució de la població catalana entre les 113 zones territorials definides.
La primera d'aquestes hipòtesis, denominada tendencial, es basa en la projecció
a 20 anys de les tendències que presenta
cada zona en la dècada 1970-1981, corregides amb un índex que ajusta la població
de cada zona a la xifra global de població
adoptada. És a dir, la previsió tendencial
expressa el doble fenomen espacial de concentració demogràfica creixent en algunes
zones i de desertització d'amplis sectors del
territori.
La segona hipòtesi, que es denomina
programada, incorpora el que podem anomenar voluntarisme programador. Partint
de les previsions de població per al 1991,
segons la hipòtesi alta -que ja comporta
un cert reequilibri en la distribució de la
població-, i de la població total fixada per
a Catalunya l'any 2001 , s'han aplicat els criteris establerts en les Directrius i Esquema
del Pla Territorial de Catalunya.
Amb aquesta hipòtesi es corregeix i
ajusta la població de les 113 zones territorials, d'acord amb les directrius per a grans
zones de Catalunya, contingudes en el document abans esmentat. Resulta, lògicament, una distribució més equilibrada de
la població en el territori, amb un petit
augment de les zones de concentració
-molt per sota del seu creixement tendencial- i un fort augment de les zones de desenvolupament i de desenvolupament selec·
tiu. En d'altres àmbits del territori (zones
deprimides, d'estancament industrial i de
muntanya) es tendeix a un petit augment
de la població, amb el manteniment aproximat del pes relatiu existent l'any 1981".

Previsions de renda
L'obtenció de la renda per càpita projectada per a cada una de les zones del Pla
va estar condicionada per la manca d'informació estadística desagregada.
En concret, les úniques dades fiables
sobre el nivell de renda de les zones són
les que calcularen a partir de l'indicador
consum domèstic d'energia elèctrica mitjançant l'agregació de les dades fornides a nivell municipal per a l'any 1979. Atès que
l'àmbit més desagregat, en què es disposa
d'informació fiable, homogènia i en sèries
històriques de la renda, és el provincial, va
ser necessària la utilització d'una metodologia específica enfocada a l'obtenció, priR.c .c . n"9 • juny 1989 • volum IV
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mer, de la projecció de les variables a nivell agregat per a tot Catalunya, així com
per a cada una de les quatre províncies i,
posteriorment, es procedí a la desagregació de les variables projectades, referint-les
a les 113 zones, mitjançant la utilització
d'un model matemàtic de tipus interactiu
que assegura la congruència, tant a nivell
provincial com global, de les variables calculades. No entrem en l'explicació del procés metodològic que aquest estudi comportà, ja que excedeix els límits del present
treball.
Com a resultat de l'aplicació d'aquest
model s'obtingueren valors que corresponen a \es sêgÜents s~tuac~ons:
-Per al1991. Es parteix d'un escenari provincial sòcio-econòmic únic, corresponent a la projectió tendencial de la renda provincial i es reparteix zonalment
segons dues hipòtesis, alta i baixa, que
resulten de l'aplicació de les previsions
demogràfiques corresponents.
-Per al2001. Una hipòtesi tendencial, que
resulta de l'aplicació de les previsions demogràfiques tendencials obtingudes per
extrapolació de les observades, així com
també de la renda. U na hipòtesis programada, que resulta de l'aplicació de les
R .C'.C. n" 9 • juny 1989 • volum IV

previsions demogràfiques i de renda calculades, com s'ha esmentat anteriorment, seguint criteris de repartiment territorial el més homogeni possible.

Previsions de motorització
No entrarem aquí en la descripció del
procés metodològic emprat per l'obtenció
de la previsió de l'índex de motorització
corresponent a cada una de les 113 zones
del territori. N'hi ha prou d'assenyalar que
la manca de dades estadístiques (sèries històriques} a nivell municipal ha obligat a
utilitzar una metodologia que incorpora
únicament les dades de l'índex zonal cor-

respDnent :\ \':lny \9%\, Dbtingudes a partir de l'enquesta municipal, realitzada expressament per al Pla.
Atès que a nivell provincial existeixen
dades de sèries històriques fiables, es va procedir a estimar la motorització a nivell
agregat de Catalunya i les quatre províncies i, posteriorment, es va efectuar la desagregació d'acord amb les característiques
de cadascuna de les zones.
D'altra banda, tot i que es considera
poc probable la seva consecució per a l'any
2000, també es realitzà una segona hipòtesi ALTA o de SATURACIÓ que, segons els

estudis i previsions comparades a nivell internacional, es pot situar al voltant de 500
vehicles/I 000 habitants.

Definició d'alternatives
Amb la definició d'alternatives d'oferta
infrastructural que donin sol·lució als problemes plantejats per ala demanda prevista, es pretén la recerca d'un esquema viari
el més ajustat possible als objectius del Pla.
Concretament, la definició d'alternatives representà la realització dels treballs
següents:
- Anàlisi de la problemàtica plantejada
per la situació inicial i la seva evolució
en el temps.
-Definició dels criteris d'actuació per a
afrontar la problemàtica prevista.
-Fixació de criteris de dimensionament .
-Relació de les grans línies d'actuació.
Concreció d'alternatives.

Problemàtica de la situació inicial i la seva
evolució
Els problemes que es plantegen poden
classificar-se en els següents grups:
- Problemes de dèficit en les característiques de la xarxa viària inicial.
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- Problemes actuals i previsibles de congestió en trams existents.
-Problemes de dèficit d'accessibilitat.
- Problemes d'adaptació de la xarxa viària al model territorial previst.
Els tres primers grups de problemes,
en la situació inicial, s'analitzaren en l'etapa
d'informació. Oportunament, l'evolució
dels problemes de congestió s'analitzà amb
l'estudi de pronòstic de demanda realitzat
per a l'alternativa denominada zero, que correspon a una actualització nul·la per a
l'any 2001. S'hi detecta una dinàmica
d'augment de la congestió en tots els trams
que actualment ja en pateixen i l'aparició
d'aquesta situació en altres nous trams dels
eixos radials costaners.
Pel que fa a la problemàtica del model territorial, es pot assenyalar com a línies bàsiques el següent:
- Concentració de població i activitat al
llarg de la franja costanera, ambdues zones d'acumulació centrades a Barcelona
i a Tarragona.
- Progressiva pèrdua de població de la
wna interior en benefici de la costa.
Com a resultat d'aquesta dinàmica, es
produeix d'una banda l'abandó de recursos a l'interior de Catalunya i l'agreujament
dels costos de congestió a la wna costanera.
Definició dels criteris d'actuació
Els criteris d'actuació són determinats
per la problemàtica detectada, com a resultat de la qualles actuacions han de tendir a:
-Dotació d'accessibilitat a les zones deficitàries.
-Creació d'eixos que promoguin un model territorial més equilibrat, la qual cosa
exigeix necessàriament la inclusió d'un
distribuïdor transversal lluny de la costa, centrat en el territori, que permeti
un nivell d'interacció adequat entre les
wnes potencialment més dinàmiques de
l'interior.
- Potenciació dels eixos de relació marmuntanya, que assegurin un nivell d'interacció costa-interior que permeti de fixar la població de la Catalunya interior.
- Dotació de dimensionaments adequats
a les vies situades en zones congestionades, la dinàmica de sol-licitació de les
quals és creixent. Com a criteri general,
quan existeixi la possibilitat d'itineraris
alternatius als eixos congestionats existents hom en proposarà la creació o potenciació, amb caràcter prioritari, en
lloc de fomentar la concentració viària

als corredors actualment congestionats,
mitjançant inversions que n'augmentin
la capacitat.
Criteris de dimensionament
Els criteris de dimensionament emprats foren funció bàsicament de les dues
variables següents:
-Nivell de servei previst als objectius del
Pla, funció associada a les dimensions

de la demanda.
- Marge de seguretat en l'estimació de Ja
demanda.
Mitjançant la primera, es fiXaren les caracteristiques del tram, d'acord amb el tràfic a suportar i, mitjançant la segona, es
fixà el marge de variació possible en les dites caracteristiques, la qual cosa dóna lloc
a diverses alternatives dins un matèix esquema topològic.
Relació de les grans línies d'actuació.
Concreció d'alternatives
D'acord amb l'exposat anteriorment,
les grans línies d'actuació hauran d'orientar-se en les següents direccions:
Per resoldre els problemes de congestió caldrà actuar al llarg de:
-L'eix costaner, expecialment entre Maçanet de la-Selva i Cambrils. En aquest
cas existeix un itinerari sobre el qual caldrà actuar, que passa per la Depressió
Pre-litoral (carretera C-251 i N-340).
-La Carretera Barcelona-Lleida per l'itinerari actual de la N-Il, en el tram
Igualada-Martorell o bé per l'itinerari alternatiu corresponent a l'antic traçat de
la N-Il per Capellades.
- Eix del Llobregat, entre Barcelona i
Manresa.
- Eix del Congost, entre Vic i Barcelona.
Per resolcire problemes d'accessibilitat
caldrà actuar sobre:
- L'eix occidental de Catalunya, entre
Amposta i Pont de Rei.
-L'eix transversal de Catalunya.
-L'eix pirinenc.
Els problemes d'incomunicació entre
comarques requereixen actuacions entre les
del Pallars i la Vall d'Aran, la Cerdanya i
el Berguedà, el Ripollès i la Cerdanya, i entre Osona i la Garrotxa.
Els problemes del model territorial requereixen principalment les següents actuaCIOns:

-La creació de l'eix transversal, entre Cervera i Girona.
- Potenciació dels eixos de penetració
costa-interior següents:

-Tarragona-Tàrrega
- Barcelona-Manresa
- Barcelona-Vic
- Lloret-Olot
Mitjançant l'aplicació del procés descrit s'arribà a la plasmació de cinc esquemes previs, que finalment s'han concretat
en una alternativa bàsica que és la xarxa
proposada i una altra alternativa que en deriva, amb reducció en la qualitat i el nom-

bre de les vies proposades i que fou rebutjad a
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l'anàlisi d'avaluació.
Simulació del comportament futur
Els models descrits en l'etapa d'explicació, degudament calibrats amb les dades
de la situació actual, s'empraren, al seu
torn, per a simular la utilització de les diverses xarxes en cada una de les alternatives estudiades, la qual cosa va permetre la
seva anàlisi, a més de la valoració a través
dels models d'avaluació que a continuació
es descriuen.
Etapa d'avaluació
L'objectiu d'aquesta etapa és l'obtenció
d'un conjunt d'indicadors que permetin,
mitjançant l'aplicació de les tècniques
d'anàlisi multicriteri, la presa de decisions
pel que fa a l'elecció de l'alternativa que
resulti més adequada.
L'avaluació es realitzà mitjançant un
procés de comparació de dos o més alternatives, ja que no es pot avaluar una alternativa aïlladament, si bé ella mateixa pot
avaluar-se en front de no fer-la (alternativa nul-la).
En el procés d'avaluació es contemplaren dos aspectes fonamentals:
-Eficiència a nivell global.
- Equitat contemplada tant a nivell social
com territorial.
Sota el primer aspecte, va ser necessari de calcular els beneficis totals que reporta cada alternativa en cada un dels camps
considerats; això és:
-Beneficis funcionals (nivells de servei,
de seguretat i ambientals).
-Beneficis d'impacte territorial (mesurats
a través•de les variacions d'accessibilitat).
-Beneficis econòmics (mesurats a través
de les disminucions en els costos d'operació i la seva relació amb els costos d'inversió).
La consideració del segon aspecte, això
és l'equitat, resulta fonamental, ja que pot
esdevenir-se el cas d'una alternativa altament eficient, amb una elevada taxa de reR .C.G . n" 9 • juny )989 • vo lum IV
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torn i que produeixi una millora general
de l'accessibilitat, tenint,-alhora, efectes regressius en el sentit d'afectar algun sector
en particular. Per exemple, es poden augmentar els costos d 'operació en alguna
zona de disminuir-ne l'accessibilita~ com
a conseqüència de l'augment de la càrrega
en els trams de les carreteres situades en l'esmentada zona. Igualment, pot ocórrer que
es produeixin pèrdues, malgrat el benefici
global de l'alternativa, en algun grup social, com per exemple, els transportistes o
les empreses explotadores de peatge. Per
tant, en l'avaluació es va considerar la distribució dels beneficis entre els tres agents
següents: usuaris del transport, operadors
del transport i Administració.
Altrament, per als usuaris del transport, en base a aquest criteri d 'equitat, es
calculà la distribució dels beneficis per zones (criteri territorial).

La xarxa proposada
Com a resultat del desenvolupament
de la metodologia explicada anteriorment,
s'arribà a l'elecció de l'alternativa considerada més adequada. Aquesta alternativa,
que és la proposta del Pla de Carreteres de
Catalunya, queda grafiada en la foto 5 adR .C .G. n " 9 · juny 1989 · volum IV

junta on, a més de la geometria de la xar. xa, s' indiquen les característiques previstes
en cada un dels tra.ms. Així mateix, en la
taula 2 s'inclou la relació d'actuacions necessàries per a l'obtenció de la xarxa bàsica proposada. En la foto 6 es reflecteix el
tràfic que la xarxa proposada haurà dê suportar l'any meta del Pla, és a dir el2001.
Comparant aquest Pla amb el corresponent a la situació inicial de l'any 1982, pot
comprovar-se el major equilibri que es produeix en la distribució territorial del tràfic, reflex lògic del major equilibri territorial de la demanda, que, de fet , és un dels
objectius del Pla proposat.
La xarxa bàsica proposada és constituïda per un total de 4 185 km, que es distribueixen de la forma següent:
Autopistes
Autovies (calçada única
amb control d'accessos)
Carreteres desdoblades
Carreteres amb calçada
2
única

932 km
585 km
301 km
367 km

La relació d'actuacions necessàries per
a l'obtenció de la xarxa bàsica proposada
és la que s' inclou en el quadre adjunt.

El desenvolupament del Pla.
Estat actual
El Pla de Carreteres de Catalunya que
estem descrivint ha estat desenvolupat com
un pla sectorial del Pla Territorial de Catalunya. Sota aquesta perspectiva ha estat
necessari de considerar la totalitat de les
vies que componen la xarxa, amb independència de l'organisme al qual correspon la
seva competència. De fet, les tres administracions (central, autonòmica i local) tenen
competències en matèria de carreteres, cada
una de les quals sobre una xarxa determinada. Deixa.n t a part les diputacions, a les
quals correspondria únicament la realització del 0,46% de la Xarxa Bàsica proposada, l'anàlisi del desenvolupament del Pla
· ha de centrar-se en les actuacions portades
a terme pel MOPU i per la Conselleria de
Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat, des de la seva aprovació o,
més concretament, des de la seva redacció.
Cal assenyalar, al seu torn, que les actuacions realitzades pel MOPU no es deriven
de les propostes del Pla de Carreteres de
Catalunya, atès que la Generalitat no posseeix competències sobre la xarxa la gestió de la qual correspon a l'administració
central, sinó que s'emmarquen dins de les
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Itinerari
Ol
Ol-A
01-B
A-Ol
02
03
AV-03
04
04-A
04-B
A-04

os
OS-A

A-OS
06
07
07-1
A-07
08
09
09-A
lO
ll -I
ll-I-A
11-2
11-3
ll -A
11-A-1
11-B
11-C
12
13

13-A
14

IS
16
17
17-A
18
18-A
18-A-1
18 B
(10 A)
18-C
18-0
18-E
19
20
21
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n

Barcelona-la Jonquera (per Mataró)
Malgrat-Palamós-Figueres (via exprés)
St. Pere Pescador-Vilajuïga
Autopista Mataró-Maçanet
Martorell-Llagostera
Barcelona-Puigcerdà (per Vic)
Tram: Barcelona-Ripoll
Autovia Barcelona-Vic
Tram: Montmeló-Vic
Eix del Llobregat
Manresa-Eix Transversal
Eix T ransversai-Solsona (S)
Barcelona-Manresa (Enllaç Eix Transversal)
Tram I: Barcelona-Terrassa (Túnel Occidental)
Tram 11: Terrassa-Manresa
Barcelona-límit província Osca (per Igualada)
Tàrrega-límit província (per Alfarràs)
Tram I: Xarxa Primària
Tram 11: Xarxa Secundària
Autopista Martorell-Igualada nord
Barcelona-límit província de Castelló
Barcelona-Valls-Picamoixons
Calafell-Coma-ruga
Autopista Barcelona-Coma-ruga
Tarragona-Almacelles
Tarragona-límit província Terol (S)
l'Hospitalet de l'i'!fant-Móra la N ova (S)
Lleida-Puigcerdà
Tram: Lleida-Adrall
Eix Occidental de Catalunya
Tram I: Amposta-Lleida
Tortosa-Estació de l'Aldea
Eix Occidental de Catalunya
Tram 11: Castelló de Farfanya-el Pont de Montanyana
Eix Occidental de Catalunya
Tram III: el Pont de Montanyana-Pont de Rei
Balaguer-Eix Pirinenc
Tram: Balaguer-Senterada (S)
la Pobla de Segur-Eix Pirinenc (S)
Maials-límit província Osca (S)
Xerta-Gandesa
Salou-Artesa de Segre
Vilanova i la Geltrú-Igualada
Tram 1: Vilanova-Vilafranca
Tram 11: Vilafranca-Igualada (S)
Sitges-Canyelles
Lloret de Mar-Eix Pirinenc (S)
St. Feliu de G uíxols-Girona (S)
Sarrià de Ter-Besalú
Eix Transversal (via exprés)
Palafrugell-Sarrià de Ter
Eix Pirinenc
Tram I: el Pont de Suert-Adrall (S)
Tram 11: Adraii-Portbou
Vielha-So':l (S)
Esterri d'Aneu-Frontera Francesa (S)
la Seu d'Urgell-Andorra
Alp-Puigcerdà
Origen variant Vall de Bianya-Coll d'Ares (S)
Figueres-Roses
Bassella-Ripoll (S)
Valls-Igualada-Manresa (S)
Vic-O lot {túnel 2 km) (S)
Mataró-Granollers-Martorell
Autovia Tarragona-Montblanc
Cinturó Litoral de Barcelona
11 Cinturó de Barcelona
Barcelona-Cardedeu (autopista marge esquerre del
Besòs)
Eix Túnel Oriental del Tibidabo
el Prat-el Papiol (autopista marge dret del Llobregat)

Total

Estat

Pressupost (ptes)
Generalitat

Diputació

9 073 925 000
9 S lO 087 000
S89 S73 000
17 2S4 969 000
4 940 814 boo

404 SS7 000
6 009 IS8 000

Total
9 073 92S
9 SIO 087
S89 S73
17 2S4 969
s 34S 371

000
000
000
000
000

6 009 IS8 000
10 63S S42 000
lO 63S S42
li 012 12S
911 321
I 934 S86

000 '
000
000
000

li 012
911
I 934
22 878

12S
321
S86
134

000
000
000
000

6 7S6 068 000
16 122 066 000
13 214 S3S 000
2 074 2S4 000

13 214 S3S 000
I 412 426 000
661 828 000
7 42S 967 000
6 S42 480 000

7 42S 967 000
6 S42 480 000
3 62S 033 000
326 646 000
19 06S 211 000
4 280 411 000
4 oso 932 000
640 021 000
s 317 907 000

3 62S 033 000
326 646 000
19 06S 211 000
4 280 411 000
4 oso 932 000
640 021 000

s 317 907 000

7 9SO 490 000
7 9SO 490 000
S06 oos 000

S06 oos 000
4 070 137 000

4 070 137 000
9 S19 946 000
9 S19 946 000
3 13S 3S3 000
3 13S 3S3 000
631 S18 000
S40 682 000
892 SS9 000

631 S18 000
S40 682 000
892 SS9 000

s 683 2Sl 000

s 683 2Sl 000
oss 489 000

2
67S
I 380
418
2 404
I 694
I S04
20 739
I 983
8 672 267 000
11 118 661 000

130
3S9
909
473
71S
613
170
871

000
000
000
000
000
000
000
000

2
I
I
20
I
22

2 788 910 000
5 896 741 000
I 122 180 000

3 099 220 000
3 424 482 000
s 764 913 000

21
4
2
6

OS2
862
9SS
S66

7S2
636
063
729

296 291 000
I 694 884 000
I 122 972 000
4 014 986 000
3 610 316 000
s 764 913 000

000
000
000
000

21
4
2
6

3 299 S36 000
3 S32 640 000
I 992 062 000
91 881 814 000

222 8S7 367 000

000
000
000
000
000
000
000

I 122 180 000
432 060 000

296 291 000
000
000
000
000

909
473
71S
613
170
871
838

s 896 741 000

432 060 000
I 694 884
I 122 972
91S 766
18S 834

418
404
694
S04
739
983
S79

OS2
862
9SS
S66

7S2
636
063
729

000
000
000
000

3 299 S36 000
3 S32 640 000
I 992 062 000
I S06 IS7 000

316 24S 338 000

Taula 2: Relació d'actuacions en la xarxa bàsica proposada
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propostes del Pla de Carreteres del MOPU
1984-91, d'àmbit estatal. Venturosament,
i cal alegrar-se'n, si bé no en la totalitat,
sí en la major part de la xarxa competència del MOPU hi ha coincidència entre les
proposte~ d'ambós plans, la qual cosa evita la realització d'actuacions dins l'àmbit
territorial de Catalunya que poguessin
distorsionar-ne els objectius, tant territorials com funcionals, que es pretén d'assolir. Tota la xarxa estatal forma part de la
xarxa bàsica prevista pel Pla de Carreteres
de Catalunya, la qual cosa garanteix que
la geometria de la xarxa, tret de lleugeres

03 . Barcelona-Puigcerdà (per Vic)
- Tram: Barcelona:Ripoll
- Desdoblament N-152. BarcelonaMontcada (1984)
-Desdoblament N-152. la Garriga-el
Figaró (1984)
- Enllaços de Vic. Condicionament
(1984)
-Variant travessera de Ripoll (1984)
-Enllaç de la Garriga (1985)
-Enllaç de l'Ametlla del Vallès (1985)
-Variant de la travessera del Figaró
(1986)
-Variant del Purgatori (1987)

~\{ç¡~w~\~ ~l ~\Itt f~~ çm,çwds.\iq\1~ d'~l

-

gunes de les vies, anirà a l'una amb el proposat al Pla.
Les actuacions portades a terme per la
Conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya,
des de l'any 1983 fins al moment present,
es relacionen a continuació, ordenades per
itineraris corresponents als de la taula 2.

ró i Aiguafreda (1987)
-Condicionament N-152 entre Orís
i el Purgatori (1988)

01-A. Malgrat-Palamós-Figueres (via exprés)
-Variant de Palamós (1983)
-Nova carretera Palamós-Calonge
(1986)
R.C .C. n " 9 • juny 1989 • volum IV

Desdobl~rnent

N-152 entre el Fi"&a-

04. Eix del Llobregat
-Enllaç Abrera. C-1411 (1983)
- Il·luminació túnel de Bogunyà
(1983)
-Pont de Castellbell. Ampliació
(1984)
- Variant de la travessera de Manresa
(1984)
-Reforçament i eixamplament del

ferm entre Monistrol i Manresa
(1984)
- Accés a St. Vicenç de Castellet. Intersecció (1984)
- Viaducte de Ciarà i accessos, i tram
Colònia Rosal-Berga. Condicionament entre Navars i Berga (1984)
- Variants de les travesseres de Berga
i Cercs, amb túnels i viaducte respectivament (1984)
-Condicionament Manresa-Navars
(1985)
- Tram túnel Collet a Guardiola de
Berga (1986)
- Variant de la travessera de Sallent
(1988)
04-A. Manresa-Eix transversal
- Condicionament C-1410. ManresaSúria
04-B. Eix transversal-Solsona
- Condicionament Solsona-Bassella.
L-301 (1983)
A-04. Barcelona-Manresa (enllaç Eix Trans·
versal)
- Tram li: Terrassa-Manresa
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-Enllaç a Terrassa de I'A-18 amb la
carretera de la Bauma
05-A. Tarrega-límit província (per Alfarràs)
- Tram I: Xarxa primària

-Reforç de ferm entre els p.k. 28,1
i 35,6 (Alfarràs-Balaguer)
- Eixample i millora paviment de
Balaguer a Alfarràs
07. Barcelona-Valls·Picamoixons
- Enllaç Amadeo Torner. C-246.
l'Hospitalet de Llobregat
-Enllaç de Viladecans. C-246
- Nova carretera entre Sitges i Vilanova
09-A.l'Hospitalet de l'Infant·MÓra la Nova

-Condicionament Móra la Noval'Hospitalet de l'Infant
-Enllaç T-304/N-340 a Hospitalet
de l'Infant
-Variant travessera de Tivissa. T-303
10.

Lleida·Puigcerdà

- Variant de traçat i supressió pas a
nivell a la C-1313. Racó d'en Pep
(1983)
- Condicionament tram HostaletsOrganyà. C-1313 (1984)
- Condicionament tram BalaguerArtesa de Segre. C-1313 (1986)
- Condicionament tram Artesa de
Segre-Ponts. C-1313 (1987)
-Travessera d'Organyà. C-1313
(1988)
.
- Condicionament Pla de St. TirsAdrall. C-1313 (1988)
- Condicionament Tres PontsHostalets. C-1313 (1988)
11-1 . Eix occidental de Catalunya
. - Tram I: Amposta·Lleida

- Condicionament entre la Bordeta i Albatàrrec. N-230 (1984)
- Variant del Pont del Català a Tortosa. N-230 (1984)
-Nou pont sobre el riu Ciurana a
Garcia (1987)
-Nova carretera Flix-Maials. N-230
(1987)
-Condicionament Ascó-Flix (1987)
- Condicionament Móra-Garcia
(1988)
- Condicionament Tortosa-Xerta
(1988)
-Nou pont sobre l'Ebre a Tortosa
i accessos (1988)

11-A. Balaguer-Eix pirinenc
- Condicionament
Balaguer-Presa
de Camarasa, i sanejament i millora Presa de Camarasa-els Terradets.
C-147 (1984)
-Condicionament Balaguer-Masia
Torres i enllaç amb )a C-147 (1987)
- Condicionament corba de St. Oïsme. C-147 (1988)

-Millora plataforma. N-11. MontgatTordera
-Millora del ferm. N-11. El BrucAbrera
- Millora del ferm. N-Il. La PanadellaJorba
- Millora plataforma. N-IL AbreraBarcelona (l'Hospitalet)
- Millora plataforma. N-Il. Arenys de

12. Salou-Artesa de Segre

Mar-límit província de Girona
- Millora de corbes i condicionament.

-
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(corbes de Ciutadilla) (1983)
-Corbes de Claravalls. C-240 (1984)
-Ordenació travessera urbana :. Belltall.
C-240 (1986)
- Ordenació travessera mrbana de Solivella. C-240 (1986)
- Condicionament tram Alcover-la
Riba. C-240 (1986)
-Desdoblament Reus-Salou. C-240
(1986)
14. Lloret de Mar·Eix pirinenc
-Variant de Coll d'en Bas. C-152
(1984)
16. Sarrià de Ter-Besalú
- Condicionament Banyoles-Besalú.
C-150 (1987)
18. Eix pirinenc
-Reforçament i eixample de ferm.
C-153. La Canya-Bianya (1984)
-Tractament asfàltic i millora entre
C-150 i St. Joan de les Abadesses.
C-151 (1984)
18-A. Vielha·Sort
-Condicionament tram Son-Esterri
d'Àneu. C-147 (1988)
19. Bassella-Ripoll
-Reforçament i eixample entre Berga i el límit de la província de Lleida. C-149 (1984)
20. Valls-Igualada·Manresa
- Reforçament i millora de ferm entre Valls i el Pla de Sta. Maria. T-200
(1984)
Tot seguit es presenta una relació de
les actuacions portades a terme pel MOPU
durant la mateixa etapa:

I'"'f- 1T. .:h • .1'\.ndn:: u

ú c LJ a vanc rc,:,- :n.

Pol-Calella
-Millora de ferm i traçat. N-IL
Tarrega-la Panadella
- Reposició paviment. N-Il. LleidaSidamon-Tàrrega
-Millora local. N-11. Travessera de
Mollerussa
-Millora pavimentació. N-11. C~ldes
Girona
-Millora pavimentació. N-11. GironaBàscara
-Millora pavimentació. N-11. Límit
província Barcelona-Caldes
- Millora pavimentació en diferents
trams. N-11. Límit província de Barcelona frontera francesa
06. Barcelona-límit província de Castelló
-Millora plataforma. N-340. Límit
província de Tarragona-St. Vicenç
dels Horts
- Variant del Vendrell. N-340
-Variant de St. Carles de la Ràpita.
N-340
-Millora plataforma. N-340. Límit
província Castelló.:rorredembarra
-Millora: plataforma. N-340. Torredembarra-Jím¡t provínc{a Barcelona
- Supressió pas a nivell. N-340. El
Vendrell
- Reforç del ferm entre els p.k. 445 i
464,4. N-420
08. Tarragona-Almacelles
-Variant de Vallmoll. N-240
-Desdoblament. N-240. Plaça Imperial
- Millora plataforma entre els p.k. 94
i 106,6. N-240. Lleida-límit província d'Osca
09. Tarragona·límit província Terol
-Desdoblament de calçada. N-420.
Reus.:rarragona

05. Barcelona-límit província d'Osca (per
Igualada)

- Millora plataforma. N-11. St. Vicenç
de Montalt.:rordera

11-3. Eix occidental de Catalunya
- Tram Ill· el Pont de MontanyanaPont de Rei
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-Condicionament. N-230. Túnel de
Vielha
- Condicionament. N-230. VielhaEs Bòrdes
-Millora pavimentació. N-230. Límit província Lleida-Vilaller
- Tractament superficial. N-230.

Bono-Túnel de Vielha
18. Eix pirinenc
- Condicionament. N-260. Adrall-la
Seu d'Urgell-Arsèguel
-Nou accés a Pont de Bar. N-260
- Condicionament. N-260. Martinet
-Condicionament. N-260. LlesMartinet
-Condicionament. N-260. MartinetBellver
- Condicionament. N-260. BellverLímit província Girona
- Condicionament. N-260. Bellver-.
Baltarga
-Variant de St. Jaume de Llierca.
N-260. p.k. 39,6 al 41,1
- Reforç de ferm en diferents trams.
N-260. p.k. 123,5 al 170,7
- Millora del ferm. N-260. FigueresPortbou. p.k. Oal12 i del 55,5 al 66,1
- Condicionament. N-260. RipollRibes de Freser
-Millora plataforma. N-260. Riu
Segre-Puigcerdà
-Variant d'Olot. N-260
- Condicionament. N-260. Límit província Lleida-Puigcerdà
s/n Cinturó litoral de Barcelona
- Cinturó Litoral. Enllaç 6A-abocador
d'escombraries
- Cinturó Litoral. Enllaç 6A-6B
- Cinturó Litoral. St. Feliu-Enllaç 6A
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El volum total invertit per cadascun
dels organismes ha estat:
Generalitat: 15 968 milions de pessetes
MOPU:
16 215 milions de pessetes
La qual cosa en termes d'inversió significa el10,7% del total pressupostat al Pla.
Tot i que aquesta quantitat pot semblar
baixa en comparació amb el pressupost total del Pla, cal considerar que de fet es tracta de Jïnvertit en obres totalment acaba..des. En obres en execució, el MOPU i la
Generalitat actualment tenen compromesos 21 000 i 18 000 milions de pessetes,
respectivament, xifres que, sumades a la
quantitat anterior, representen en termes
d'inversió el 22,5% del total.

Consideracions sobre el Pla
proposat
Com a resum del que ha estat exposat, cal fer diverses consideracions sobre
el Pla.
En principi, cal assenyalar que és un
intent d'introduir un ordre en el desenvolupament de la xarxa viària de Catalunya,
amb una visió global del problema, en el
sentit de considerar no només els aspectes
intrínsecament viaris sinó llur influè~cia
sobre el territori i les activitats, i això recolzat en criteris propis i amb una visió
dels problemes que procedeix directament
del propi país. Vol dir això que s'ha elaborat amb una visió excessivament tancada dins del seu propi entorn? La contestació és, rotundament, no. En la seva
concepció general hom ha procurat una estructuració bàsica del territori català, però
sense oblidar-se del paper que Catalunya
represertta com a ròtula d'unió entre Europa i la resta d'Espanya. Aquest fet es reflecteix clarament en la concepció general de

la proposta del Pla, on és evident la importància donada tant als canals bàsics
d'unió entre França i la resta de la Península com a la creació de nous accessos i la
potenciació dels actualment existents. S'hi
constata, al seu torn, la realitat de les comarques interiors i més deprimides del
país, i s'hi proposa una xarxa que pugui
ser element dinamitzador de Ja seva activitat econòmica i que permeti una estructuració equilibrada de tot el territori .
Aquest fet contrasta amb els planejaments
precedents dels dos darrers segles, els quals
gairebé només incidien sobre els eixos radials i l'eix costaner. En aquest sentit de
visió global i equilibradora de Catalunya,
el present Pla presenta grans semblances
amb el Pla de Camins de la Generalitat,
del1935, el qual també concebia la xarxa
com un element integrat en el territori i
prestava especial atenció a l'equilibri de dotació viària per a totes les zones del país.
Pot afirmar-se que si la xarxa bàsica
proposada al Pla es porta a terme totalment, Catalunya disposarà, finalment,
d'un sistema viari que, a més d'haver donat solució a les demandes de tràfic que
actualment existeixen i a les que apareguin
en el futur, haurà contribuït a obtenir un
major equilibri en l'organització territorial,
tot evitant que el model actual continuï
reproduint-se, amb el consegü~nt agreujament dels problemes de congestió, insegu·retat i inaccessibilitat existents.

Data de recepció de l'original 02.89

Luis Lago i Meléndez
Doctor Enginyer Aeronàutic
Cap de Secció de Planejament
Direcció General de Carretms
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Foto I: Estació del RER en
una de les ciutat s
novr:s dels suburbis
de Paris. (RATP)

Foto 2: Estació de metro de

París.
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SOCIETAT I TRANSPORT A LES
AGWMERACIONS DE BARCEWNA,
"
' 1
PARIS
I MILA

El present treball vol plantejar una lectura sociològica
dels problemes de circulació que hi ha al centre de l'aglomeració barcelonina. Per dur-lo a terme, hem considerat
pertinent d'emmarcar la recerca dins una problemàtica més
general, que tingués en compte una concepció global del
desenvolupament de la ciutat. En efecte, no ens hem centrat en l'anàlisi de la gestió de la circulació a Barcelona i
la seva àrea, sinó que hem orientat la nostra tasca a posar
de relleu les múltiples interrelacions existents entre el transport i l'evolució demogràfica, econòmica i territorial de la
societat urbana, per tal de tenir-ho en compte a l'hora
d'aplicar una nova política de transports.
En primer lloc s'ha realitzat una anàlisi de les orientacions actuals dels principals factors sòcio-espacials que incideixen sobre els transports a les metròpolis occidentals;
i en segon lloc s'ha fet un estudi sobre experiències a d'altres ciutats, on les polítiques de transports integren més
aquests factors, concretat en els casos de París i de Milà 2•
Aquesta confrontació de les tres aglomeracions posa en
evidència que, malgrat el retard de Barcelona a manifestar
certs fenòmens sòcio-econòmics i les conseqüències urbanes i territorials que en deriven, les pautes de comportament social produïdes no divergeixen massa, pel fet d'inscriure's en un mateix sistema polític i econòmic.
En tots els casos constatem que els moviments de població provoquen, a un ritme més o menys accelerat, una
reor¡;anització dels fluxos i dels sistemes modals de transports. Així mateix, l'organització del transport col-lectiu
s'adapta lentament a la demanda de desplaçaments de la
societat perquè "és un efecte, més que una causa, dels canvis
socials. Això no exclou, però, que qualsevol canvi en l'estructura del transport tingui fortes repercussions en els hàbits de la societat.

Aglo meració •

C iutat

Població Superfície Densitat Po blació Superfície Densitat
km 2
hab/ km 1
km 2
hab/ km 2

Barcelona 1 70 1 802
París
2 176 000
Milà
1 536 000

97
105
182

17 545
20 723
8 439

3 035 666
8 500 000
2 680 000

478
2 120
711

6 330
4 0 12
3 769

•. Considerem com aglo meració de Barcelo na l'àmbit que co rrespo nia a la Corpo ració Metropolitana, la de París seria l'ano menada Regió ile-de-France i la
de Milà la definida pel Co mprensorio Terriro riale di Milano.
Taula 1:

Població i te rritori a les metròpolis de Barcelona, París i Mi là ( 1986)

Definició de la societat

De la ciutat a la metròpoli (fenomen de concentració)
L'evolució de les ciutats occidentals en l'etapa de creixement industrial, fa que calgui definir-les en termes de metròpoli, conurbació o aglomeració, ja que l'àmbit d'influència, de producció i de serveis ultrapassa àmpliament el
perímetre del municipi central. Així, també els transports
col-lectius esdevenen metropolitans.
La densitat del municipi central de París intramurs és
la més elevada de les tres ciutats que comparem, mentre
que la de la metròpoli barcelonina la situa en primer lloc
pel que fa a habitants per km 2• En qualsevol cas, però,
l'existència del fenomen metropolità és una realitat fora de
dubte.
Aquesta concentració humana obliga a una planificació única de la ciutat ce.ntral i de la seva primera corona
territorial. L'any 1965, París elaborà el pla d'aglomeració
amb el Schéma Directeur de l'Agglomération Parisienne; Milà,
en començar la dècada de 1970, presentà el Piano Territoriale Comprensoriale lntegrato; i Barcelona aprovà el Pla Ge·

Notes
l. Aquest article té l'o rigen en un estudi encarregat per la Corpo ració Metropoli-

tana de Barcelona. Agraïm als senyors Joan Lapona, Director de Serveis de Transport, i Jesús Urarte, Cap de la Unitat de Planejament , llur col-labo ració en la
confecció d'aquest treball.
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2. L'elecció d'ambdues aglo meracions en aquest treball es deu ram al dinamisme
de llurs polítiques de transpo rt , co m a les excel-lems relacions de col-labo ració
existents entre les Escoles d'Enginye rs de Camins d'aquestes ciutats i la de Barcelo na, tot plegat inserit en contextos sòcia-polítics no excessivament dispars.
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Foto 3 i 4: Transport s municipals ~e Barcelona (TMB). Unitat s noves del metro i autobús de Barcelo na

neral Metropolità l'any 1976. Juntament amb la zonificació es proposà la gestió de serveis, entre els quals els
transports col-lectius que s'han d'adequar a la realitat metropolitana per tal de donar una resposta positiva als problemes del conjunt de municipis que estructuren una unitat urbana.
Efectivament, les activitats sòcio-econòmiques excedeixen territorialment els límits de les ciutats centrals i es projecten sobre els municipis del seu entorn, de manera que
l'activitat de molts barcelonins, parisencs i milanesos passa a desenvolupar-se a les àrees metropolitanes. Aquest fenomen es tradueix en el conjunt de desplaçaments que cada
dia es generen i que requereixen mitjans mecànics públics
o privats per a realitzar-los. El volum, naturalesa i estructura d'aquests desplaçaments diaris són, amb tota probabilitat, un indicador fiable i objectiu del grau d'interdependència municipal i, per tant, de la necessitat d'afrontar el
problema del transport de forma unitària.
Les polítiques que es refereixen al transport, com seria
la construcció de noves vies de circulació (d'autopistes, de
vies més o menys ràpides, de ferrocarrils metropolitans, etc),
la unificació de la gestió i de les tarifes dels taxis, etc, reafirmen les àrees metropolitanes com a espai d'interrelació.
Fora d'aquest àmbit territorial-que, en principi, presenta
un fort grau de dependència dels municipis de la resta de
la conurbació respecte de la ciutat central-, es genera poca
mobilitat obligada. Primer París, i més tard Milà, gràcies
a contundents inversions en la infrastructura del transport
de les rodalies periurbanes aconseguiren que el moviment
de l'entorn alliberés els centres de tràfic no estrictament
lligat a la vida d'aquestes ciutats centrals. És a dir, la dissociació del lloc de residència i del lloc de treball esdevé un
nou determinant dels fluxos de desplaçaments3 •

La crisi industrial i urbana
(fenomen de desurbanització)
A l'etapa de desenvolupament industrial, caracteritzada territorialment per la concentració de persones i activitats, segueix una crisi econòmica -vers el 1970-, que a
Barcelona es fa palesa una dècada més tard que a París i
Milà. Aquesta crisi dóna pas a grans transformacions, provocades per la introducció tfe noves tecnologies, i tindrà
forts impactes socials i espacials en el desenvolupament de
les àrees urbanes: les regions industrials en crisi i forta davallada demogràfica de les àrees metropolitanes. La de París
perd 168 000 persones (124 000 de l'interior de la ciutat
central) entre 1975 i 1987; la de Milà 300 000 persones
(187 000 del centre) entre 1975 i 1984, i la de Barcelona
els darrers cinc anys n'expulsa 71 000 (51 000 de la Ciutat
Comtal). Al mateix temps es comencen a valorar nous espais, nous pols d'activitat i la capacitat de certes regions
per a innovar o crear noves empreses.\
Constatem, doncs, que aquests processos de mutació
afectaran les tres ciutats que comparem, malgrat el retard
de Barcelona respecte a París i Milà. Després d'haver estat
espais d'atracció gràcies al joc de les economies externes,
perden competitivitat dins la jerarquia urbana mundial sota
l'efecte de les deseconomies (congestió, contaminació ... ),
fenòmens negatius que afecten també les seves àrees metropolitanes. Les noves tecnologies de la informació permeten la difusió espacial de llocs de treball, i les activitats

Nota
3. A Barcelona, el programa REDIA (dècada de 1960) estructura la xarxa de carre·
teres del territori metro polità. Més tard, !"any 1970, les autopistes d'entrada a
Barcelona seran els nous eixos bàsics.
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Foto 5 : Xarxa dels
ferrocarrils
met ropolitans

de Milà,
{Metropolitana

Milanes< spa)

N

..a..

Període
1975-1981

Període
1981-1986

Barcelona
Resta CMB
Regió I-CMB
Catalunya

-0,02%
+1,6%
+1,8%
+ 1,02%

-0,9%
-1,5%
-0,3%
0,0%

París
Petite Couronne
Grande Couronne
Ïle-de-France

-0,8%
-0,3%
+1,5%
+0,3%

-0,5%
-0,2%
+1,6%
+0,5%

Milà
Resta Comprensorio
Resta Llombardia

-1,2%
+1,9%
+0,03%

-1,4%
nd
-0,4%

Taula 2 : Variació de les taxes de creixement de la població 1975- 1986
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econòmiques busquen nous espais amb la variable "qualitat ambiental", com un factor important. El procés esdevé
acumulatiu i les activitats industrials atreuen nous espais
residencials.
·
Veiem doncs el decreixement de les ciutats centrals i
de les seves àrees metropolitanes junt amb el creixement
de zones més allunyades dels fenòmens perversos de contaminació, de saturació, etc, ben servides per autopistes i/ o
ferrocarrils que permeten una àgil mobilitat i, sobretot,
una connexió fàcil amb els centres de serveis.

Les ciutats post-industrials
(fenomen de rellançament urbà)
El futur de les ciutats ja no es presenta doncs com un
creixement quantitatiu lligat amb la producció industrial,
sinó amb la seva aptitud per a assegurar les funcions claus
del desenvolupament. Amb la internacionalització creixent
de les economies i de les mutacions tecnològiques, es con-
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Fo to 6 : Xarxa dels
ferrocarrils
met ro po litans

de Barcelona.
(TMB)
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figura una nova tipologia urbana, la que Meier i Friedman
anomenen World City. Segons la seva tesi, les grans me. tròpolis van adquirint una nova funció dominant: la d' oferir uns serveis a nivell mundial. Les ciutats es fan competitives en presentar-se com a singulars en el conjunt del
món. D'aquesta manera, les ciutats capdavanteres en el desenvolupament cultural i que a més tenen poder polític
i econòmic fort, són les més ben situades per a concretrar
les funcions dominants.
Al nostre entendre, les metròpolis s'enfronten actualment a noves exigències de desenvolupament on conflueixen dos fenòmens: d' una banda, l'aparició de noves tecnologies de la informació i de la comunicació amb les
activitats que se'n deriven (informàtica, electròmca, telemàtica ... ) i d'altra, la importància creixent d'activitats de
serveis lligats a la producció. En aquest sentit, s'oposen diferents opinions sobre la capacitat d'adaptar les ciutats a
les noves condicions econòmiques, primordialment la
d'atreure activitats de serveis. Recordem que la qualitat
d'aquestes activitats és la base de les funcions essencials de
les ciutats (teoria dels centres) i han determinat la seva situació dins del sistema urbà (teoria de la base). El rol estratègic dels serveis creix dins del marc de la societat qualificada com a " post-industrial" en la qual, d' una economia centrada sobre la producció de béns es passa a una economia centrada sobre la producció de serveis i l'acumulació
de coneixement i d'informació.
Situats en la perspectiva del rellançament de les grans
ciutats, en tant que entitats bàsiques de la vida econòmica

i social, cal determinar l'impacte que té en la societat postindustrialla disminució del temps de treball i la deslocalització de les activitats productives, i els efectes d'aquests
sobre el transport i la mobilitat, tenint en compte els següents paràmetres:
a} Desenvolupament del treball lliurement programat.
b) La mobilitat creixent per motius d'oci i diversions.
e} La tendència a localitzar les empreses d'alta tecnologia en zones afavorides des del punt de vista medioambiental, al marge de les zones industrials més antigues.

Nou perfil de la societat urbana:
predomini del terciari qualificat
De les ciutats que analitzem, París ha estat la primera
que ha iniciat el procés de terciarització de les activitats,
afavorit pel fet de tractar-se d'una capital d'Estat. La indústria manufacturera ha donat pas a la instal·lació de serveis qualificats. Milà i Barcelona successivament viuen processos semblants; la capital llombarda, malgrat la pèrdua
de residents, inicia a començament d'aquesta dècada un redreçament que la situa com la capital del terciari italià. És
un centre financer, un centre direccional, un centre de recerca i d'innovació, el mercat i l'imperi de la informàtica
i d'activitats de transferència tecnològica (exporta el 80%
dels enginyers formats al Politècnic) i, al mateix temps,
un seguit de sistemes productius avançats es troben ubicats a la seva àrea metropolitana, reforçada per una bona
participació de la resta de la Llombardia. Actualment és
R .C.C. n " 9 • Juny 1989 • vo lum IV
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Foto 7: X.1rx.t dds
ferro..:a rri ls
metropolitans
J e Par ís. (RATf'}
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un pol que agrupa entre el 30 i el 50% de la dotació nacio- Però tot aquest procés ha estat reforçat per les caracterísnal de tots els sectors d'innovació a Itàlia. A la Llombar- tiques de les bones comunicacions que presenta l'entorn
dia hi ha el 42% de les empreses nacionals de serveis d'in- milanès respecte del seu centre.
formàtica (el 28,1 %, 67 4 empreses, es concentra a la
També els ferrocarrils metropolitans (RER) de París,
província de Milà). El 66% d'aquestes empreses són nas- han articulat un creixement ordenat d'una manera que els
cudes després de 1975.
francesos anomenen en haricot, és a dir, hàbitat agrupat
D ' altra banda, Milà ciutat compta amb un elevat coe- en forma allargada i ben connectat amb l'àrea central paficient de localització d'empreses de tecnologia avançada, risenca. En ambdós casos, com també passa a Barcelona,
que sobrepassa el volum que atreu la seva àrea immediata. els llocs de treball de serveis i de comerç estan encara molt
En aquest aspecte, ha trencat la tendència que s'havia do- centralitzats.
nat en altres zones industrials antigues, com Massachusetts,
El fet de mantenir i continuar el ritme de desenvoluNova Jersey, la regió de Londres i la de Manchester, on pament i d'atracció del centre vers el sector terciari posa
empreses d'alta tecnologia s'han resistit a instal·lar-s'hi a Barcelona en les mateixes circumstàncies que anteriorment
causa de la degradació del medi. Al nord-oest de Milà s'hi s'han donat a París i a Milà, on hi ha hagut la intervenció
han instal·lat empreses de nova tecnologia, perquè la con- planificadora de l'Administració. Pel que fa al transport,
trada s'ha recuperat dels inconvenients ambientals de la com veurem més endavant, París, amb el programa Réseau
indústria tradicional, amb la qual cosa la producció pot 2000 i Milà, amb el Progetto Passante, han abordat al morecuperar posicions molt més properes al cor de la ciutat. ment oportú els problemes de congestió sorgits a conseR.C .G. n " 9 • juny 1989 ·vo lum IV
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Foto 8 : Intensitat del transport privat al territori metropo lità de Barcelona . {Llibre EMYT}

qüència de l'augment qualitatiu del centre. Ambdues ciutats tendeixen a augmentar l'oferta de transport públic, i
sobretot, en milloren la qualitat.
A Barcelona, però, els canvis en la localització de zones d'ocupació i de residència tendeixen no pas a afavorir
l'ús dels transports col-lectius, sinó que més aviat propicien el transport individual. El polígon industrial d~ la
Zona Franca, el més important de Catalunya, esti mal servit, pel que fa al transport col-lectiu. Semblantment, les
escoles d'alt standing, localitzades preferentment a SarriàPedralbes, també estan mancades d'un bon servei de transport públic. Aquests són només dos exemples dels factors
que poden influir en la congestió creixent del trànsit a Barcelona: les dificultats d'aparcar i de circular a les hores punta d'entrada i sortida del treball i de les escoles constitueixen un problema que, si no es controla, podria conduir
a aturar el creixement.

Definició de la mobilitat
Els efectes de les transformacions socials sobre la mobilitat són múltiples i complexos; així, l'augment del nombre absolut de desplaçaments que aquelles han provocat
s'ha analitzat des de diversos angles. De bell antuvi, segons
el repartiment geogràfic, que depèn de l'accessibilitat i de
la localitació d'activitats: l'aglomeració barcelonina coneix
una tendència a la concentració del tràfic a l'Eixample {només alterada des del començament dels anys 80 per la situació de col-lapse quasi permanent) deguda a la radialitat
de la xarxa viària metropolitana i, a la vegada, al fet de
trobar-s'hi una gran part dels llocs de treball {però no tant
de residència, desenvolupada bàsicament a la perifèria).
Un altre aspecte l'ofereix la distribució modal: a Barcelona s'ha incrementat espectacularment la participació

del transport individual en detriment del col-lectiu, conseqüència del fort augment de la motorització privada, que
ha cobert l'increment dels desplaçaments no obligats {compres, gestions personals, lleure, etc), mentre la mobilitat
obligada {treball i estudi, on la utilització del transport
col-lectiu és superior) ha disminuït a causa de la crisi econòmica dels anys 70.
Aquesta evolució accentua l'aspecte social de la mobilitat, és a dir les diferències derivades de la pertinença a
un grup social, tant si aquest és determinat pel sexe, com
per l'activitat sòcio-professional, l'edat o el lloc de residència, entre d'altres factors. Aquests grups es constitueixen
en condicionants estructurals que afaiçonen l'accés a la mobilitat. Això obliga els poders públics a preveure correccions de l'oferta de transport, per tal de garantir el dret
a la circulació.
Aquesta circulació, a Barcelona, té menys fluïdesa que
a les altres ciutats estudiades. Malgrat l'esforç per part de
l'empresa Transports Municipals de Barcelona (TMB) per
a atreure viatgers, la freqüentació és en constant davallada, mentre que a París augmenta el nombre de viatgers des
del 1980 i a Milà, des del 19834.
Vist des d'una altra perspectiva: a Barcelona, per a l'any
1985, ha estat necessari de produir 34,5 milions de places/km per a captar un passatger; en canvi a Milà {28,5)
i a París {26,5) l'oferta és més ben aprofitada.
La davallada en la freqüentació dels transports col-lectius a l'àrea barcelonina té l'origen en nombrosos aspec-

Nota
4. Del 1960 al 1980 la freqüentació dels transports col· lectius a Barcelona ha disminuït el 30%, mentre que l' índex de motorització ha crescut el 617%.
R .C.C. n" 9 • juny 1989 • volum IV
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Foto 9 : Intensitat del tra nsport privat a l'e ixa mple barcelo ní. (Llibre EMYT)

tes força interrelacionats. Hi incideixen qüestions intrínseques, com el disseny de la xarxa i la qualitat i la rapidesa
del transport, o extrínseques, com l'augment de la motorització privada. Hi ha també tot un seguit d'elements no
quantificables que no són pas menys importants.
En contrapartida, el transport individual no para d' augmentar. La sortida de la crisi econòmica s'ha manifestat
en un creixement del30% del parc de turismes l'any 1987
respecte al 1986.
Si ens fixem en els turismes per km 2 de superfície municipal, malgrat que París la supera, Barcelona fa honor
a la seva reputació de ciutat densament poblada i, per tant,
no és estranya la sensació de col·lapse provocada per l'alta
densitat de vehicles. D'altra banda, a Barcelona, la indisciplina circulatòria és elevada: vehicles aparcats en zones prohibides, en doble o triple fila, sobre les voreres, etc. Tot
plegat provoca que la velocitat mitjana de circulació registri una disminució continuada que ha arribat a ser de l'ordre de 15 a 20 km/hora l'any 1987. La xarxa viària funciona, per terme mitjà, al 75% de la seva capacitat total.
Barcelona es troba en les mateixes circumstàncies que
abans s'havien donat a París i a Milà i que obligaren a la
contundent intervenció planificadora de l'Administració.

Barcelona
Paris
Milà

Turismes per
1000 habitants

Turismes per

km 2

Milers de vehicles
entrats i sortits
per dia

360
403
471

6 319
8 190

689
2 641

3 976

nd

Taula 3: Índex de motoritz.ació (1985)
R.C.G. n"9 • juny 1989 • v o lum rY

París, l'any 1971, adoptà un Pla Global de Transport,
que posa l'accent en una visió de conjunt que integra la
inversió, el finançament i l'explotació. Les mesures adoptades pretenen repartir l'accessibilitat de l'àrea, desenvolupant, d' una banda, les xarxes de carreteres i autopistes
i el metro regional, amb la finalitat d'assegurar les relacions
entre les diverses zones de la regió metropolitana i disminuir la dependència del centre, i de l'altra, reorganitzar el
sistema de transport a l'àrea central mitjançant la promoció, modernització i extensió de les xarxes de transport
col·lectiu i la introducció d'un sistema tarifari adequatla Carte Orange permet realitzar tots els viatges amb una
sola tarifa setmanal o mensual, finançada en part pels
empresaris- i a través de la complementaritat modal, és
a dir, limitant la utilització de l'automòbil.
La decisió d'afavorir la limitació d'utilitzar l'automòbil es fonamenta en tres punts: a) en la impossibilitat d' augmentar la xarxa viària sense fer inversions desproporcionades i sense atemptar greument contra la qualitat del
paisatge urbà; b) en les dificultats d'aparcament, i e} en la
promoció dels transports col·lectius per tal de disminuirne els problemes financers.
Això comporta la severa limitació de l'aparcament de
llarga durada al centre i la creació paral·lela d'aparcaments
de dissuasió a la perifèria, i la renúncia a noves actuacions
en matèria d'autopistes.
Més recentment, partint de les transformacions demogràfiques, de la diversificació de les formes de vida i de consum, del desenvolupament de les tecnologies de la informació, de la desincronització dels ritmes socials, etc. París
presenta el projecte Réseau 2 000. Les xarxes de transports,
especialment del metro, deixen de plantejar-se com la forma
de canalitzar únicament els fluxos de viatgers i presten més
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Convé notar que mentre a París l'evolució de l'oferta i la demanda és paral·lela, i a Milà segueix
cursos no massa dispars, a Barcelona l'oferta creix constantment, amb una demanda sempre en baixa.
Fig. i ' Evo lució de l'oferta i de la demanda de transport públ ic a París (RA T P), Barcelo na (TMB) i Milà (ATM) (1980-86)

atenció als desplaçaments no obligats. L'oferta qualitati·
va, juntament amb l'eficàcia del servei, és l'objectiu principaL
A Milà, en començar els anys 70, la política de transport es planteja com un factor de localització capaç d'engegar el desenvolupament d'àrees dèbils, i com a factor de
redistribució social de la renda, a tÍtol de servei. La disminució de les tarifes dels transports col-lectius mitjançant
abonaments setmanals o mensuals, els 90 minuts de lliure
utilització de qualsevol transport públic amb l'adquisició
d'un sol bitllet i la dràstica limitació de l'accés al centre
històric són resultats d'aquesta política. Aquestes mesures
van acompanyades amb la distribució de més de 50 000
targetes de resident de la zona central i de la construcció
de pàrquings. Actualment, el projecte de Passante Ferro·
viario té l'objecte de potenciar i reorganitzar el transport
ferroviari per mitjà de la integració i la interconnexió de
les tres xarxes (ferrocarrils de l'Estat, regionals i metro)
amb la voluntat d'adaptar-hi també la de carreteres (la construcció de parks-and-ride n'és una mostra).
Finalment, val a dir que a Barcelona s'ha reflexionat
sobre el paper de l'automòbil, tant pel que afecta als aparcaments, com a la gestió de la circulació. S'anuncia, a més,

la continuïtat d'aquesta política que contempla:
-L'acceleració en la construcció de grans infrastructures
tangencials, amb l'objectiu de descongestionar el centre de la circulació privada que no hi té origen ni destí.
- El desplegament de noves mesures de gestió de la circulació, basades en tecnologies avançades, l'ordenació de
l'aparcament al centre per sistemes rotatius i la construcció d'aparcaments soterranis als barris propers a
l'Eixample.
- El progrés en la gestió dels transports col.lectius, gràcies a una major integració institucional, a la modernització del material mòbil i de les instal·lacions i a l'augment de la productivitat i de l'oferta.
Tanmateix, temes tan importants com el finançament
dels transports públics o la seva unificació tarifària, encara no són integrats en aquesta política de transport que,
en general, no sembla prou decididament afavoridora del
transport col-lectiu.
Les autoritats i els planificadors de les altres metròpolis estudiades han estat mobilitzats pel perill que representa la crisi dels centres urbans. La resposta ha consistit en
noves polítiques urbanes, destinades a potenciar i a regenerar aquestes àrees (en oposició a les operacions de ciuR.c.c. n " 9 • juny 1989 ·vo lum rv
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tats satèl-lits establertes en l'etapa anterior): primer amb
un caràcter exclusivament urbanístic, més tard també econòmic, amb l'objecte d'atreure la reindustrialització d'innovació tecnològica, basada en uns estrets lligams amb el
terciari qualificat, i també un nou desenvolupament del
sector de serveis, especialment del lleure (teatres, restaurants, etc).
La política de transports ha de seguir les noves orientacions que comporta aquest ressorgiment urbà. Mentre a Barcelona només s'han notat tímides accions en aquest sentit5,
a Milà, i especialment a París, els darrers anys s'ha desenvolupat una nova política de transports, fruit de la consideració dels nous aspectes tecnològics i sòcia-econòmics.
Concretament han destacat dos temes:
- La utilització de les infrastructures de transport col-lectiu com a element bàsic de la planificació territorial de
les regions urbanes; és a dir, que el sistema de transports
col-lectius es converteix en l'eina estratègica de la planificació, perquè es valora (redescobreix) el seu paper
com a estructurador de l'accessibilitat. Això permet una
nova localització d'activitats tendents a un cert reequilibri territorial o, almenys, a la descongestió del centre.
- La concepció de la gestió del transport urbà com a element de la qualitat de vida dels ciutadans. Un nou repartiment modal, en què es privilegia el transport col-lectiu sobre el privat a les zones de trànsit · més intens,
redunda en benefici de la qualitat de vida, com ha estat
demostrat per les recerques efectuades a París dins del
marc de Réseau 2 000.
Ambdós casos comporten accions clarament rupturistes, que serveixen per a rellançar, no sols la política de transports, sinó tota una estratègia urbana.
Barcelona té ara la possibilitat d' utilitzar les modificacions d'accessibilitat sorgides de les dotacions d'infrastructures en curs o futures (i aprofitar l'oportunitat olímpi-

ca), per tal de procedir a una localització d'activitats que
trenqui la tendència a la concentració territorial. Igualment,
és el moment de decidir de trencar la tendència a l'augment del trànsit privat en detriment del col-lectiu, a partir d'un sever replantejament de la utilització de l'automòbil, i d'una major integració dels transports col-lectius a la
cultura urbana.
Ara bé, encara no existeix un coneixement científic i
rigorós. dels components que han de definir una política
de transport a l'àrea de Barcelona. S' haurien de fer estudis
empírics que es referissin, per exemple, a la relació entre
la concentració de llocs de treball i la manca d'adequació
de la infrastructura urbana a l'era automobilística -és a
dir, la tardana, i encara incompleta, realització d'una xarxa viària ràpida- o a les connexions entre l'activitat immobiliària i el desenvolupament de la xarxa de metro; o
a la relació entre la forta centralitat metropolitana de Barcelona i _la deficient integració/coordinació dels transports
col-lectius. Així, l'estudi de les repercussions territorials
de les polítiques de transport hauria de permetre l'establiment d'una correlació entre les transformacions sòcia-econòmiques i el sistema de transport, com a pas previ de la
futura planificació urbana, és a dir, de la correcció dels desequilibris i de les disfuncionalitats, però també del plantejament d'una estratègia de futur.
Data de recepció de l'o ri ginal: 04.88
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Nota
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~mpezar sobre una base sólida
e

uando se estan estableciendo las bases para la
construcción de un edificio o autopista o de un
sistema completo de infonnación geografica, se
necesita una tecnología avanzada en topografía y
cartografía. Existe un sistema suficientemente
flexible que conti en e una amplia gama de
aplicaciones; una solución que resuelve todas las
necesidades de captura de datos: INTERGRAPH.
Una base sólida para su proyecto
Para mejorar la eficacia en los proyectos o
levantamientos para ingeniería, se requiere:
D Conexión con libretas electrónicas.
D Diseño parametrizado.
D Proyecto, simulación ycalculo de redes
geodésicas.
D Modelos digitales del terreno.
D Aplicaciones para la implantación ydiseño en
ingeniería.
D Aplicaciones para calculo yanalisis de
movimiento de tierras.
INTERGRAPH ofrece estas herramientas como parte
de un sistema total e integrada, para la captura,
gestión, analisis y presentación de infonnación
geografica. Con INTERGRAPH, todos los ficheros
relacionados con un proyecto fonnan parte de una
base de datos única. La infonnación compartida
ayuda a los distintos departamentos a comunicarse
adecuadamente, evitando la duplicación de datos,
mejorando la productividad.
Un compromiso sólido de formación y asistencia
Para INTERGRAPH, la fonnación yasistencia al
usuari o son temas prioritarios. Apartir del
conocimiento de las tareas cotidianas en topografía e
ingeniería, se consigue mejorar la productividad y la
eficacia, introduciendo adecuadamente los graficos
interactivos. Este compromiso con el usuario ha
convertida a INTERGRAPH en el líder mundial en
cartografía asistida por ordenador.
Empezar con INTERGRAPH supone establecer una
base sólida, para cualquier proyecto en topografia,
ingeniería o cartografía.
Un sistema único. Todas las soluciones.
Para mas infonnación, dirigirse a:
INTERGRAPH ESPAÑA, S. A.
Avda. de Burgos, 12
28036 MADRID
Teléf. (91) 766 57 79
INTERGRAPH ESPAÑA, S. A.
Aribau, 197-199
BARCELONA
Teléf. (93) 200 52 99

lntergraph is a registered trademark ol lnte

ph Co

ration O One Madison Industrial Park O Huntsville, Alabama 35807-4201 USA
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LA REPRESENTACIÓ DE LES VIES
DE COMUNICACIÓ
EN LA CARTOGRAFIA ESPANYOLA
(1850-1914)

Les obres públiques, en el sentit modern del terme,
s'iniciaren a Espanya el segle XVIII, tant des del punt de
vista legislatiu com de participació de l'Estat en la seva
construcció, si bé aquesta idea prengué cos i es propagà
durant la dinovena centúria. En efecte, fou durant el segle passat que es constituïren el cos i l'escola especial d'enginyers de camins, canals i ports, que anaven a substituir els militars en la construcció d'obres públiques.
En la present ocasió centrarem la nostra atenció, des
d'una perspectiva cartogràfica, a mostrar l'evolució i els
projectes de construcció de les xarxes viària i ferroviària, així com a llur forma de representació en diversos
mapes i plànols de la segona meitat del segle XIX i del
primer decenni de l'actual. Per tal de fer-ho revisarem
les normes legals més rellevants que, en aquest sentit,
es dictaren, i analitzarem alguns exemples de mapes i
plànols que reflectiren l'estat de les vies de comunicació espanyoles de 1'època.

ta mesura, a una minva dels recursos disponibles per a
la construcció de la xarxa viària, a la vegada que n'obligà la reestructuració i adaptació a la nova xarxa ferroviària, la qual cosa es reflectÍ singularment en la successió dels plans generals de carreteres.
Tenen notable importància les disposicions que decreten la classificació de les diverses carreteres, atès que
s'hi determina quines són a càrrec de l'Estat, de les províncies o dels pobles. La primera classificació de la qual
Foto 1: Carreteras provincia/es y vecirutles de la pruuincia de & rcelona. Mapa de l'any 1899

(BibliOleca de Catalunya)
C
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Les carreteres
L'abundant activitat legislativa que es desenvolupà
durant la segona meitat del segle passat i la primera dècada del segle present ens obliga a realitzar un notable
esforç de selecció i d'esquematització. En aquest sentit
prestarem atenció especial als projectes de construcció,
per a la redacció dels quals es dictaren diverses disposicions legals, ja que s'hi plasmen les normes a seguir en
l'execució dels plànols que n'expressaran gràficament les
conclusions.
Evolució i projectes de construcció
Durant el regnat d'Isabel 11 la xarxa viària adquirí
un gran desenvolupament, que superà de molt l'assolit
en èpoques precedents. Això no obstant, sovint les obres
no gaudien d'una planificació eficaç. En efecte, malgrat
que el 1840 ja s'havia promulgat un pla general de carreteres, no era estrany que els treballs quedessin inacabats i sense continuïtat. D'altra banda, hem de tenir en
compte que la irrupció dels ferrocarrils contribuí, en cerR.C'.C . n" 9 • juny 1989 ·volum
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Foto 2 : Mapa General de Caminos de España y de Portugal, con las nuevas divisiones de Provincias sirve de continuación al Atlas nacional de España, format per Dufour i publiçat l'a ny 1845
(Biblioteca de Ca talunya)

tenim notícia s'efectuà en la llei del7 de maig del185L
La xarxa viària hi quedava dividida en carreteres generals, transversals, provincials i locals, denominacions que
es modificarien el 1857, en adoptar-se els noms de primer, segon i tercer ordre.
Valia pena d'assenyalar que aquests termes es reflectiran en les indicacions i en la informació proporcionada pels mapes que representen la xarxa viària espanyola. En efecte, podem observar, per exemple, que ja el1850
apareix el terme carretera general, a les quals s'assimilen
les transversals (taula 1).
L'any 1877, per la llei del 4 de maig, es promulgà
una nova classificació segons l'estament finançador de
les obres. Les carreteres estatals s'incloïen en el pla general de carreteres a càrrec de 1'Estat. Per a la seva construcció es disposà que es presentés un projecte compost
de quatre parts: memòria explicativa, plànols, plec de
condicions facultatives i pressupostos, la redacció dels
quals havia de realitzar-se d'acord amb les instruccions
dictades per la Direcció General de Camins, que fixà,
per primera vegada el 1846, unes normes legals per a
la formació dels projectes.
Mereix una atenció especial el document número 2:
dedicat als plans de projectes de carreteres, atorga una
singular importància a la unificació de les escales. Això

permet la comparació dels diferents plans i, també, llur
unió quan una mateixa via és representada en més d'un
pla. Així tenim que els plans topogràfics generals es formen a 1:20 000 peus; els projectes de camins de gran
extensió, a 1:40 000, 1:80 000 i 1:100 000, emprant-se
per als signes convencionals lineals la tinta negra i per
a les distintes direccions, diversos símbols en la mateixa
tinta o en diferents colors; per als recorreguts que exigeixen una més detallada expressió gràfica s'utilitza
1'1: 100 000, per als camins de difícil construcció,
1'1: 5 000, i per a les travessies dels pobles, 1'1: 2 500.
A l'últim, per a la representació de la superfície del
terreny es farà Ús de plomades en direcció a les línies de
màxim pendent, traçant per endavant amb llapis un sis·
tema de corbes horitzontals, i per això es formaran sec-

cions paral·leles equidistants en funció de les diverses escales. Quant als perfils, les escales seran horitwntals, igual
a la del pla, i verticals, sempre d'1: 400 peus; les clavegueres i pontons, a 1:100 i els ponts, a 1: 400, 1: 200 o
1: 100 en llurs plans generals.

Les formes de representació de la xarxa viària
Una primera aproximació indica que la informació
proporcionada pels diferents mapes consultats és molt
similar, malgrat no existir un criteri comú que els coorR .c.c. n " 9 ·jun y 1989 · vo lum JV
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Anys

Denominacions

1850

Carretera general
Carretera provincial
Camí de ferradura
Camí reial
Camí
Camí de comunicació
Carretera, en construcció i
en projecte
Camins carreters
Camins de ferradura
Camins de bestiar
Senders
Camí reial
Camí carreter
Sender
Carreteres de ter ordre
Carreteres de 2on ordre
Carreteres de 3er ordre
Camins carreters
Camins veïnals
Carretera
Camí
Sender
Carretera
Camí carreter
Camí veïnal
Carretera de 1~ classe
Carretera de 2.3 i 3~ classe
Carretera
Carretera en construcció

1852

1859

1862

1865

1866

1873

1877
1886

Símbols

Anys
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1888
1891
1894

1894

1895
1897-1915

1898

1902-1903

1905

1912
··· - .. ...l~ ·

Denominacions
Camí carreter
Camí de ferradura
Carretera
Corriol i sender
Carreteres
Camins
Carretera
Camí de carro <;> de
ferradura
Carretera de la província
construïda
Carretera de l'Estat
Carretera particular
Carretera en projecte
Carreteres
Carretera reial
Carretera provincial
Camí carreter
Sender
Carretera construïda
Carretera en projecte
Camins
Carretera en explotació
Carretera en construcció
Camí ordinari
Carretera de l'Estat
Carretera provincial
Carretera en construcció
Carretera rural
Carretera secundària
Carretera en construcció i
camí important
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Taula I.

dini. Podríem establir, en aquest sentit, tres nivells d'anà- darrer aspecte s'hi inclouran també les denominades de
lisi: les carreteres d'àmbit ampli que engloben tot el ter- segon i de tercer ordre) i carretera de l'Estat. Cal remarritori nacional, les pròpiament provincials, i els camins, car en aquest darrer cas que, de vegades, de l'Estat o es·
per als quals s'utilitzen diverses denominacions en fun- tatal i provincial poden referir-se no només al major o
ció d'aspectes concrets de llur utilització. Així tenim ca- menor espai geogràfic que travessen, sinó també a l'ens
mins veïnals que uneixen petites poblacions, de ferra- finançador de llur construcció.
dura (fent referència al mitjà de locomoció de l'època,
Aquestes denominacions corresponen uns determiel cavall), carreter i de bestiar.
nats signes cartogràfics lineals (taula 1) que denoten en
També per a les vies de recorregut estatal s'empren llur traç una més acusada intensitat de negre o de ver·
diversos noms, com ara: camí reial en aquelles carrete- mell en les carreteres de llarg ·recorregut, per a anar minres de major importància; carretera general, quan abra- vant segons disminueix llur importància; alhora, les líça un territori ampli que cobreix més d'una província nies rectes contínues deriven en línies discontínues o de
o més d'una regió; carretera de primer ordre, segons les punts, i les línies dobles, en simples o en dobles de mequalificacions aprovades per les Corts i el seu règim de nor gruixària o en combinacions de línies contínuesfinançament a cura de l'Estat (fent referència a aquest discontínues de doble traç.
R.C'.C . n " 9 · juny 1989 · vo lum
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,.foto 3 : Mapa minera de España, con expresión de los ferrocarriles, de una parle de sus faros y de la densidad de poblaàón ttJmada de la jun ta de estadística, per Lotario Castelai n
(Biblioteca de Catalunya)

Entre els mapes en els quals la representació de la
xarxa viària pren un especial protagonisme hem elegit
una sèrie de sis cartes que mostren diversos nivells d'anàlisi: generals, que abracen tot el territori espanyol, provincials i de fronteres. En el primer cas, disposem de dos
fulls publicats el 1845 i el 1855 que corresponen, respectivament, al ''Mapa general de los caminos de España
y Portugal" i el ''Mapa itinerario de España " amb expressió de l'estat de les carreteres i línies electrotelegràfiques aixecat per la Direcció General d'Obres Públiques. En el primer d'aquests mapes s'observa que el seu principal i únic
objectiu és la coneixença dels camins, per tant, els nuclis de població es localitzen al llarg de les vies, de comunicació, a la vegada que s'incideix, mitjançant una
vinyeta dels voltants de Madrid, en la representació de
les sis carreteres radials conegudes aleshores amb la denominació de camins de posta, la qual cosa indica una
notable preocupació pels mitjans de transport per a persones i mercaderies, el desenvolupament deficient dels
quals és causa principal de l'escassa evolució de l'economia nacional.

En el segon dels mapes assenyalats, a l'igual de la
carta esmentada anteriorment, els topònims es localitzen al llarg de les vies de comunicació. S'hi aprecien grans
clarianes a Castella, Andalusia i Pirineus, fet que hi palesa un menor desenvolupament de la xarxa viària, sobre el recorregut de la qual s'expressen les distàncies en
llegües. Els signes convencionals s'estenen pel recorregut de les carreteres, construïdes, en construcció, en projecte i provincials. D'això es dedueix una classificació
general de les carreteres, corresponents a dos àmbits territorials diferents: l'estatal i el provincial. D'altra banda, l'estesa del telègraf elèctric, el segon dels objectius
d'aquest mapa, es materialitza mitjançant la indicació
de la direcció de les línies, les estacions de comandància
i les de servei, a més d'altres signes que fan al-lusió específicament a les distàncies.
Respecte als mapes provincials, en destaquen tres que
analitzarem per ordre cronològic. De bell antuvi valia
pena d'assenyalar el fet que, de vegades, l'extensió de la
informació oferta és més rellevant en mapes la finalitat
dels quals no és pròpiament la representació de les vies
R.C.C. n"9 • juny 1989 • volum lV
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de comunicació. Tal és el cas, per exemple, de l'aixecat
per Pau Jambru Trasserra el 13 de desembre del 1872
sobre la Div isión judicial de la província de Barcelona,
el qual, a part dels nuclis de població, límits provincials
i judicials i la xarxa ferroviària, aporta unes dades valuoses sobre la distribució i recorregut de les carreteres
estatals, provincials i veïnals de la província.
Al costat d'aquest interès per l'expansió de la xarxa
viària en l'esmentada província apareix el concís tractament de què són objecte en el full construït per l'enginyer
en cap Melcior de Palau, que mostra el Plan de carreteras provincia/es de Barcelona aprovat per RD del 1O de
gener del 1879 -carretera, camí carreter, camí de ferradura-, on adquireixen, paradoxalment, major rellevància els signes pròpiament topogràfics.
Un major equilibri apareix, en aquest sentit, en el
tercer dels mapes seleccionats, que fou publicat el 30
d'abril del1899 i que atén únicament les carreteres d'àmbit provincial i veïnal. Respon al tÍtol de Carreteras provincia/es y vecinales de la provincia de Barcelona. Aquest
mapa, l'autor del qual desconeixem, indica, a l'igual del
de Trasserra, una diferenciació entre carreteres provincials, veïnals i estatals, figurant, quant a les veïnals, les
proposades com a pla preferent al Ministeri d'Agricultura el 15 d'octubre del 1903.
Finalment, respecte a les de la xarxa viària que hem
denominat de frontera, tenen notable interès uns Itinerarios y plan de carreteras internacionales publicats pel
Ministeri de Foment el1912, i que consta d'una Relació
de carreteres i de dos fulls aixecats a 1/1 000 000, el suggestiu tÍtol dels quals és Carreteres internacionals
(Espanya-França, Espanya-Portugal). Itinerario de una línea para/ela y de contorno a la frontera, con rama/es a
la misma desde dicha línea y unión de esta con carreteras
españolas del interior. A més de les carreteres internacionals hi apareixen aquelles altres que arriben mitjançant
ramals a la línia fronterera; aquestes poden ser de primer, segon o tercer ordre, provincials i veïnals.

Els ferrocarrils
Nombrosos són els treballs que s'han publicat sobre el desenvolupament del ferrocarril al nostre país, si
bé des d'un punt de vista predominantment històricoeconòmic. Això no obstant, atendrem ara la seva evolució des d'una perspectiva predominantment cartogràfica. Per a això prestarem especial atenció a les fites legislatives que han anat definint llur extensió espacial, així
com als projectes mitjançant els quals es dictaren normes per a l'execució dels plans de construcció de laxarxa ferroviària espanyola. Finalitzarem aquesta exposició
amb una anàlisi d'una sèrie de mapes elegits segons els
seus continguts, és a dir, la finalitat específica de cada
un d'ells.
R. C'.C. n " 9 ·juny 1989 ·vo lum rv

Foto 4: Plan de Carreteras Provincia/es de Barcelona, per Melc ior de Pa lau . any 1879
(Biblioteca de Catalunya)

Evolució i projectes de construcció
A mitjan segle XIX, concretament el 3 de juny del
1855, sota el regnat d'Isabel li, es promulgà la primera
llei general de ferrocarrils, que classificava com de primer ordre (entre les línies de servei general) les que unissin
Madrid amb les zones costaneres i les fronteres del país.
Per llei del 20 de juliol del 1862 s'hi afegiren els ferrocarrils destinats al transport de carbó. Amb la restauració de la monarquia, després d'un període que es caracteritzà per la paralització dels treballs com a conseqüència
del poder predominant que la revolució burgesa assignà
a la iniciativa privada, fou dictada una nova llei general
de ferrocarrils el 23 de novembre del 1877, en la qual
els camins de ferro eren classificats, a l'igual del 1855,
en línies de servei general i de servei particular.
Per a l'execució d'aquesta llei s'aprovà, uns mesos
després, el seu reglament desenvolupador, per RD del
24 de maig del 1878, en el qual s'estableix el contingut
dels projectes de ferrocarrils. Aquests havien de constar
de: (1) una memòria en la qual s'expressava la descripció
del traçat i de les obres de major importància, classe i situació de les estacions i estats de les alineacions i rasants
amb expressió dels radis de les corbes en les primeres, (2)
el pla general i el perfil longitudinal de tota la línia, així
com els plans i els perfils per trams, i en els corresponents a les obres de fàbrica que comprengués el projec-
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Anys

Denominacions

1858
1859

Camí de ferro projectat
Camí de ferro
Camí de ferro en construcció
i en projecte
Camí de ferro
Camí de ferro
Vies fèrries
Vies fèrries en projecte
Ferrocarril
Ferrocarrils:
en projecte estudiat
en construcció
construït
Estació dels ferrocarrils
Carril en explotació i les
seves estacions
Carril en construcció
Línia fèrria construïda
Línia en construcció
Estació de línia fèrria
Pont de línia fèrria
Ferro-carril
Ferrocarril en construcció
Línia fèrria construïda
Línia en construcció
Estació de línia fèrria
Poilt de línia fèrria
Ferrocarril
Ferrocarrils
Ferrocarril
Ferrocarril en projecte
Ferrocarril
Ferrocarril econòmic
Ferrocarrils
Ferrocarril construït
Ferrocarril en projecte
Ferrocarril en explotació
Ferrocarril en construcció
Ferrocarril de via ampla
Ferrocarril de via estreta
Ferrocarril en construcció
Ferrocarril i tramvia
Ferrocarril
Ferrocarril de via estreta
Ferrocarril en construcció

1860
1862
1865
1866
1873

1877

1880
Foto 5: Provi ncia de Barcelona, vies de comun icació al segle XIX (Biblioteca de Catalunya)

te, s'hi inclourien tots els detalls i acotacions necessàries per a donar una idea completa del traçat, (3) el plec
de condicions, (4) el pressupost, (5) una relació detallada del material que calgués per a l'execució i explotació
del ferrocarril, (6) tarifes de preus, i (7) un càlcul probable del moviment que es generarà amb la construcció
de la línia ferroviària (articles 8 i 9).
D'altra banda, en el cas que es pretengués afegir una
línia al pla, caldria la presentació d'un avantprojecte amb
una memòria explicativa, un pla general i un perfillo.ngitudinal que facin veure la direcció que ha de seguir el
traçat i demostrin que existeix la possibilitat de la seva realització dins les condicions tècniques acceptables a aquesta
classe de vies, a més d'un avançament del cost i de dades
estadístiques sobre el moviment que s'espera generi
l'obertura de la via. A partir d'aquestes dates, la legislació ferroviària es diversificà amb una major intensitat.
Des d'aleshores aparegueren normes i disposicions que
entenien directament sobre ferrocarrils secundaris o econòmics, de frontera i estratègics, o bé miners.
D'entre aquestes disposicions destaca la llei de ferrocarrils secundaris i estratègics del 26 de març del 1908,
que seria reformada el1912. S'hi definien com a ferrocarrils secundaris tots els destinats al servei públic amb
motor mecànic ... i no estiguin compresos en la xarxa dels
de servei general. Els estratègics, per la seva part, són
aquells que amb independència dels serveis que prestin a
d'altres interessos generals, atenen directament necessitats

1886
1886

1888
1891
1892
1894
1895
1899
1902-1903
1905

1911
1912
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Foto 7: Provinciiz

d€' Barcelona. División judicial del territorio de la misma. Mapa en què hi ha

representades les pri ncipals vies de comu nicaci ó de la provincia de Barcelona

(Biblioteca de Catalunya)

i tarifes de preus. A més, els ferrocarrils denominats estratègics o de frontera foren objecte d'una legislació
especial, sobretot els transpirinencs.

Les formes de representació
de la xarxa ferroviària
Cal assenyalar en primer lloc, pel que fa a les denominacions emprades, que revesteixen un caràcter uniforme; en la majoria dels casos hom distingeix entre ferrocarrils construïts i que són en construcció, i en alguna
ocasió apareixen dades més específiques, com la de ferrocarril econòmic, o de via ampla o estreta. Això no
Foto 6: Vies de com unicació ento rn de la frontera hi spano-portuguesa, del mapa [Ïr ulat. /cinera ·
no podem parlar aquí d'una influència de les
obstant;
rios y plan de carreu:ras internacionales, per la Dirección Grnn-al de Obras· Públicas, any
1912
(Biblioteca de CaiP.Iunya)
denominacions emprades en la legislació. No hem localitzat en aquests mapes generals cap al·lusió al caràco conveniències de defensa nacional; es classifiquen en dues ter concret de cada línia ferroviària, bé en les seves concategories: els que tenen garantia d'interès per l'Estat i cepcions com de servei general o particular, bé com a
els que no en tenen.
ferrocarrils de frontera, estratègics, secundaris o miners.
Pel que fa als signes corresponents a les denominaRespecte als primers, quan alguna entitat privada té
la iniciativa d'un ferrocarril, n'haurà de presentar un cions (taula 2), hi observem el predomini del negre. A
avantprojecte, consistent en una memòria i en un pla ge· més, els signes lineals emprats ofereixen una nítida imatge
neral en el qual el terreny es presentarà per corbes de ni· en dos vessants: els ja construïts i els que són en consvell, i un projecte definitiu, també amb una memòria, plans trucció i en projecte: una línia contínua, ampla, és suc(pla i perfil longitudinal per a cada tram i els transversals ceïda per una altra d'intermitent, de la mateixa gruixàcorresponents... plans i seccions de les obres de fàbrica ... ria. En aquest aspecte semble distingir-se una etapa, en
(article 26.2), plec de condicions facultatives, pressupostos els darrers anys del segle passat, en què els signes esmenR.C.G. n "9 · juny 1989 ·vo lum lV
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Foto 8 : Mapa itinerario de España, con expresión del estado de las carreteras y lineas electrotelegrdficas, per la Dirección General de Obras Públicas, any 1855

tats semblen reforçats per traços perpendiculars que representen la via assentada sobre els travessers de fusta
que la sustenten. Això ens fa recordar la principal característica definitòria d'un signe cartogràfic, la de representar de forma esquemàtica i clara els fets de la realitat geogràfica, bé siguin físics o humans, entenent amb
aquest darrer mot les realitzacions portades a terme per
l'home.
Com una mostra de les diverses classes de ferrocarrils, d'àmbit general, econòmics i miners, analitzarem
a continuació una sèrie de mapes representatius de cada
una d'elles. En el primer dels casos n'hem elegit tres,
publicats successivament el 1869 (període revolucionari), 1879 i 1881 (Restauració).
El primer apareix en la Gaceta de los Caminos de
Hierro en quatre fulls, amb el tÍtol de Mapa de los carninos de hierro de España y Portugal. El seu objectiu prin-

(Biblioteca Nacional}

cipal, com el seu tÍtol indica, és d'oferir informació sobre l'extensió de la xarxa ferroviària espanyola. En aquest
sentit, es presta especial atenció a la seva representació
a través d'una sèrie de signes que permeten de diferenciar les línies en explotació, en construcció, tramvies i
línies indicades en els informes de la comissió nomenada el24 d'abril de 1864 i la Junta Consultiva de Camins,
Canals i Ports.
Deu anys més tard, Santiago Folch realitzà un Mapa
de los ferrocarriles de España y Portugal, amb una sèrie
de quadrícules que en facilitaven la consulta. Això ens
fa pensar en un mapa d'ús generalitzat en el qual, a més
dels límits estatals i provincials i dels nuclis de població, hi són indicats els ferrocarrils i les estacions en explotació i aquells que encara no s'han acabat de construir.
Trobem la mateixa distinció en la Carta de España
indicando el estada de los caminos de hierro en 1.0 de ju·
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fio de 1881, publicat per la Direcció General d'Obres
Públiques. Ofereix la particularitat que, a més de les línies ferroviàries en explotació i en construcció, hi són
assenyalades la localització de les duanes i les places de
guerra. Aquest fet apareix en clara concordància amb la
preocupació, més tard materialitzada en l'establiment
d'una zona militar i estratègica, per a la salvaguarda de
la integritat territorial davant una possible invasió i el
paper determinant que la construcció de les vies de comunicació hi desenvolupa.
Aquell mateix any del 1881 es publicà a Barcelona
el pla general del Ferrocarril Económico de Igualada a
San Saturnina de Noya, construït per Santiago Serra i
Crusells i l'enginyer Manuel Gispert. Aquest pla comprèn el triangle entre Martorell, a l'est, Igualada, al nord,
i Vilafranca, al sud-oest. S'hi cartografia el relleu per corbes de nivell amb cotes d'altitud, la hidrografia, els nuclis de població pel seu perímetre i els diversos traçats
amb les seves longituds: l'adoptat, el de l'enginyer Bori,
el de l'avantprojecte a Martorell i el de la variant del Pla.

Com a model de ferrocarril miner destaca un mapa
aixecat per Joan Baptista Perera el 1860 per al transport
de carbó mineral del ric jaciment de Surroca i Ogassa a
Barcelona i altres punts. S'hi indica la localització de les
mines i del jaciment del carbó de pedra, per a l'explotació del qual es tracen els projectes de ferrocarril de doble via i d'una via, amb una finalitat estrictament econòmica. Es tracta, en aquest cas, d'un pla en el qual
predomina l'afany per crear un mitjà de transport que
permeti la realització d'una activitat industrial i comercial rendible.
Data de recepció de l'original: 03.89

Esther Martínez Gonzalez
Doctora en Geografta
Facultat de Geografta i Història
Universitat de Barcelona
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LA FITOTOPOGRAFIA I LES BASES
PER A LA INTERPRETACIÓ
CIENTÍFICA DEL PAISATGE
VEGETAL
En l'estudi del component vegetal d'un paisatge qualsevol, tant si es tracta d'un paisatge a gran escala com
a petita escala, sovint és fàcil de reconèixer-hi una estructura dita en mosaic. De fet, aquesta estructura resulta d'una simplificació alhora perceptiva i globalitzadora, que assimila el paisatge a una composició feta d'unitats
bàsiques -les peces del mosaic- irregulars quant a llur
forma i llurs dimensions, i que corresponen a comunitats vegetals o a complexos de comunitats, segons quina sigui l'escala de treball. La particularitat de cada paisatge sovint pot semblar en una primera impressió una
realitat força aleatòria, fins i tot més o menys caòtica,
poc o gens regida per lleis o fenòmens explicables d'una
manera científica, o només interpretable en algun dels
seus aspectes molt particulars. Fa ja algunes dècades que
un nombre creixent de cientÍfics de formació diversa (botànics, ecòlegs, biogeògrafs) i amb objectius també plurals treballa en allò que en podríem dir el coneixement
de la causalitat del paisatge vegetal, ja sota visions molt
generals, ja sota aspectes molt puntuals; bé a gran escala
(mundial, continental), bé a nivell local. D'entre el creixent nombre d'.aspectes causals del paisatge vegetal que
hom ha intentat d'esbrinar, és cert que alguns resulten
d'explicació poc o gens clara, però no ho és menys que
a poc a poc es van coneixent més regles de comportament de la vegetació dins cada marc geogràfic. La presència d'una determinada comunitat vegetal, o en general d'un paisatge, és conseqüència de l'acció conjunta de
diversos factors, que poden ser agrupats en tres categories: factors ecològics (que condicionen la comunitat que
ocuparà cada espai, expressats en una capacitat de competència més gran o més petita de les comunitats presents a la zona en general); factors històrics (que han condicionat, al llarg de molts mil-lennis, la composició de
la flora de cada àrea i, per tant, la de les comunitats vegetals que s'hi fan); i factors antropozoics (derivats de
l'activitat de l'home i dels animals domèstics i factors
que són responsables en bona part de la diversitat dels
paisatges a causa de la substitució d'unes comunitats primigènies per diverses comunitats secundàries).
R.C.C. n " 9 • j u ny 1989 • volum lV

Els factors antropozoics, atès que l' home no es troba totalment integrat quant a la seva actuació en el sistema ecològic que ocupa -fet que ha anat augmentant
de manera exponencial a causa del transport lateral de
materials, energies i informació-, no poden ser explicats en un enfocament ecològic del paisatge, o només
poden ser-ho molt parcialment. El resultat d'aquests factors es manifesta sovint en paisatges d'aspecte bigarrat,
que depenen en gran part de les tendències culturals, enteses en el sentit més ampli, de la societat que els explota. Per això, l'explicació causal d'aquests paisatges, sempre relativament complexa, cau en bona part fora del
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Fig. I. Intent de representació de les grans zo nes de vegetació del món sobre un esq uema bidi-

mensional, segons dos eixos de pluviositat anual i de temperatur.a mitjana anual. Cal prendre els límits de forma només aproximativa, doncs e ls dos paràmetres climàtics uti lit zats
donen una visió excessiva me nt si mplificada del macroc lima . La numeració correspo n a
la mate ixa de la figura l. les u-ames representen algunes formes biològiques característi-

ques: a, arbres planifolis se mpre verds; b, arbres planifolis verds a l'època de les pluges;
e, arbres plan ifolis verds a l'estiu; d, arbres aciculi folis sempre verds; e, vegetals sucu lents;
f, gramínies i afins; g, mates. Esquema de DANSI::ki::AU i WHITTA KI::K, a partir d'EHki:.NDOII.·
FJ::k, 1981, modificat i simplificat.)
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camp de la Geobotànica o Botànica geogràfica, i sembla lògic que sigui preterida en una primera aproximació interpretativa del paisatge, en la qual hom sol prescindir de les formacions vegetals marcadament antropogèniques tot centrant-se en les que són climàciques
i permanents (respectivament, comunitats que ocuparien els terrenys plans o poc inclinats, de sòl madur i
estable, i que es trobarien en equilibri amb les condicions climàtiques generals d'una àrea geogràfica; i comunitats que, de forma natural, substituirien les precedents en els indrets de característiques ecològiques especials; solells i obacs pregons, zones .rocoses ... ).
Pel que fa als factors històrics, es tracta de condicionants importants quan hom considera paisatges a gran
escala: mundial, continental... En aquests casos, és més útil
parlar de formacions vegetals, en sentit fisiognòmic,
que no pas de comunitats vegetals concretes (definides
amb relativa precisió per les espècies que les componen).
Cada formació vegetal, que serà una de les peces fonamentals del paisatge, englobarà comunitats allunyades
geogràficament, més o menys coincidents entre elles
quant a la seva fisiognomia, la seva estructura i el seu
funcionalisme, però sovint ben diferents pel que fa a la
seva composició florística concreta (comunitats vicariants). Si hom considera paisatges a escala més reduïda
(regional, local), les unitats bàsiques seran les comunitats vegetals o associacions, de composició florística més
o menys ben definida. Atès que la gran majoria dels estudis paisatgístics interessen àrees no excessivament extenses, el factor històric de diferenciació de flores, comunitats i paisatges resulta en general el menys condicionant dels que hem esmentat.
Quant als factors de tipus ecològic, són els més diversos i suggestius en l'estudi del paisatge. L'heterogeneïtat del medi físic (litològica, geomorfològica, edàfica, climàtica ... ) pot ésser expressada per complexos de
gradients de factors, que varien al llarg de l'espai de forma sobtada o més o menys paulatina. Les variacions d'uns
o altres paràmetres físics són la causa principal de la diversitat dels paisatges més o menys naturals. Així, el pas
d'una comunitat vegetal a una altra de veïna sol correspondre a un canvi en algun paràmetre ecològic determinar o en conjunt de paàmetres. I, tot i que aquests
canvis en el medi físic siguin sovint més o menys graduals, la substitució d'una comunitat per l'altra molts
cops és relativament brusca. De fet, encara que les regles que condicionen aquestes substitucions deuen ser
.força complexes en la majoria dels casos, poden ésser resumides en un balanç de competitivitat mútua entre totes dues comunitats veïnes. En conjunt, els factors ecològics són els més tractats en les anàlisis causals del
paisatge i, per tant, són els més coneguts i dels quals hom
n'elabora paulatinament una teoria plenament científica. En aquest article, hom repassarà alguns aspectes del

paisatge vegetal i els relacionarà amb els factors ecològics que semblen més determinants per a la vegetació,
cosa que permetrà de posar de manifest les relacions entre medi físic i vegetació més freqüents o il·lustratives,
i alhora de resseguir-ne i valorar-ne el lligam deductiu.
Tornant a la fisiognomia paisatgística, aviat es fa palesa la dificultat d'ordenar l'estudi dels diferents paisatges, atesa llur heterog¡;;neïtat; és difícil de comparar entre ells paisatges massa diferents pel que fa a la seva
extensió, o bé al seu grau de complexitat, o bé al tipus
de formes que adopten les peces que els formen ... , o bé
quant a la nitidesa dels límits que separen les peces. Referent a aquest darrer aspecte, és interessant de recordar
que les regions molt accidentades orogràficament, o bé
amb un impacte antropogènic fort, presenten paisatges
dels més diversos, amb comunitats molt variades, que
ocupen superfícies relativament petites i que molt sovint se separen les unes de les altres per límits força concrets (conca mediterrània, zones de muntanya, etc). Per
això, aquestes zones han propiciat cientÍfics que generalment adopten el model del mosaic en llurs aproximacions al paisatge, model que s'adapta força bé a la realitat d'aquests paisatges. A l'inrevés, els països poc
muntanyosos i, a més, amb un impacte antropogènic relativament baix, se solen caracteritzar per grans extensions de vegetació força uniforme, al llarg de les quals
hom passa sovint d'una a l'altra comunitat vegetal molt
paulatinament (semideserts australians, zona boreal eurasiàtica o nord-americana, etc); allí, sovint els científics
prefereixen d'assimilar al paisatge a un continuum de vegetació, en un model teòricament oposat al del mosaic.
Totes dues concepcions paisatgístiques, però, poden ser
emprades de forma complementària en l'estudi causal
de la vegetació. D'una banda, el model del mosaic és necessari en qualsevol aproximació descriptiva del paisatge, bé que cal recordar que els límits entre les peces del
mosaic són només línies teòriques. que corresponen.sempre a situacions ecotòniques d'amplada apreciable, fins
i tot molt important. En l'explicació causal d'aquets límits, en canvi, és interessant el concepte de continuum,
que permet d'analitzar integradament la forma en què
es produeixen els canvis espacials de vegetació i les variacions de paràmetres ecològics (temperatura, humitat,
qualitat edàfica, intensitat de pastura, etc); la presència
de gradients significatius en algun d'aquests factors al llarg
dels ecotons que separen dues comunitats vegetals és un
dels fets que més incideixen en la interpretació científica del paisatge.
En un intent de sistematitzar l'estudi dels paisatges,
i sota la concepció del mosaic, hom hi pot reconèixer
dos tipus de models: zonacions i mosaics irregulars -o,
simplement, mosaics. Una zonació és la successió en l'espai de diferents formacions vegetals (o zones) de límits
entre elles sensiblement paral·lels. Les zonacions solen
R. C' .G . n " 9 • juuy 1989 • volum IV

ciències de la Terra 65

~2
~ 7

~ 2a 1:-"<1 3
c=J 7a 1:-:-:-:ls

~4

~ 5

P:=~=J9

-

10

Fig. 2 . Representació simplificada de les grans rones de vegetació del món (de W ALTER, 1976): I, pluviïsilves, o selves intertropicals humides se mpre verdes; 2, selva caducifò lia o se micadu cifòlia
intertropical; 2a: seiV2 seca, sabana natural o gramenet; 3, semideserts i deserts; 4, bo3C'i esclerofiHe mediterrani, sempre verds; 5, boscs humits te llill per.ns<alents; 6, esti visi lva, o selves
temperades-fredes de caducifoJ¡s d'hivern; 7, estepes temperades; 7a, semideserts i deserts conti nental¡ freds; 8, taigà, o boscs aciculifolis boreals; 9, tundra àrtica; 10, gn.ns nuclis muntanyosos

correspondre a la presència d'una línia de gradient d'un
factor ecològic important, o de diversos facr0rs combinats, que se situa perpendicularment als límits de la zonació. Hom parla, per a cada zonació concreta, de catena; n'és un bon exemple el conjunt de boscos que
apareixen des del llit d'un rierol mediterrani fins a mig
vessant: sargar, albereda, omeda, alzinar. En un mosaic,
en canvi, les formacions vegetals es disposen irregularment, ja sigui per causa de factors ecològics que varien
segons direccions de gradient divergents, ja sigui perquè
es tracta d'àrees sota un impacte humà acusat. En són
casos tÍpics la vegetació d'una regió de muntanya molt
accidentada, definida en cada cas per la inclinació, exposició, tipus de sòl..., de cada superfície més o menys
uniforme o tessel·la; o bé la d'un indret fortament humanitzat, que apareix com un conjunt de parcel·les d'ús
divers: pastoral, forestal , agrícola, urbà. .. De tota manera, qualsevol mosaic, per irregular que sigui, pot ser
entès com un conjunt de zonacions superposades, poc
o molt simples i de direccions principals divergents, i
R .C.G. n "9 • juny 1989 • volum IV

així convé de simplificar-lo en qualsevol anàlisi causal
o simplement descriptiva. I, d'altra banda, no existeix
en la natura cap zonació perfecta, sinó que totes presenten poques o moltes irregularitats, de manera que els conceptes de zonació i mosaic irregular, de fet , també coincideixen parcialment. Com que, de tota manera, el
fenomen de la zonació és la base de qualsevol mosaic,
sembla adient d'emprar aquest concepte en una primera anàlisi paisatgística.
Finalment, quant a les dimensions del paisatge analitzat, hom pot distribuir els casos possibles almenys en
tres categories o escales d'aproximació, que podrien ser:
zonacions mundials, zonacions altitudinals i zonacions
locals.

Zonacions mundials
Si hom representa sobre un planisferi les grans zones de vegetació de la Terra, obtindrà una mena de mosaic a gran escala. En aquest mosaic, cada peça correspon a un gran territori en el qual domina un complex
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(Abit·s alba) a les pans més fresques; 4, pineda de pi negre (Pinus uncinata ... ), que passa
a S a través de landes de Rhododendron ferrugineum, Vaccinium sp. pl.. . ( ); 5, rasos alpins de Festuca supina, pau latina ment més disgregats cap a la part super ior i amb po blaments de Ranunt:ulus glacialis (.. ·.). L'efecte co mb inat de l'augment de preci pit ac io ns i
de d isminució de temperatures co nd ic io na la zonació alt itud inal fins a l'est at ge subalpí.
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de neu, de la menor evol ució dels sò ls, etc. , só n responsables de la zo nació des de l'estatge suba lpí en amunt

de formacions vegetals (per exemple, zona dels boscos
caducifolis d'hivern, zona dels boscos aciculifolis·boreals
o de la taigà, etc). Tot i que es tracta d'un mosaic irregular (els mateixos continents en són molt), es fa palesa
una zonació en el sentit dels meridians, des de la franja
de les pluviïsilves fins als casquets polars. Si hom compara
ara aquest mapa amb un que representi bioclimes
en sentit ampli (elaborat a base de dades molt generals
de temperatures i pluviometries: diagrames ombrotèrmics, coeficients polinomials, etc), també a nivell mundial, pot obtenir un paral-lelisme notable entre zones
de vegetació i zones climàtiques. Així, serà relativament
lògic de suposar que el principal factor responsable de
la zonació mundial és el macroclima, entès en un sentit
molt general. En el mapa de vegetació, però, destaquen
nombroses àrees que no s'adiuen a un model de zonació més o menys perfecte, i que sovint desdibuixen la
comparació, com són les de latituds mitjanes. En aquestes latituds, els alisis i els contraalisis ocasionen fenòmens
de continentalitat o d'oceanitat que, bé que sovint no
es fan palesos en mapes climàtics massa simples, resulten molt importants pel que fa a la vegetació.
De tota manera, és gratuït de pensar que el clima
sigui l'únic factor que condiciona directament les grans
zones de vegetació. En un estudi comparatiu d'una catena de vegetació, fet amb cert detall, però encara a gran
escala, es posen de manifest molts altres condicionants
que sovint actuen conjuntament amb el macroclima, sobretot condicionants de tipus edàfic. Així, s'ha parlat

d'una zonació edàfica que es correlacionaria relativament
amb les zonacions de vegetació i de bioclimes, i que es
donaria només al llarg d'àrees poc accidentades i extenses (les Creat Plains nord-àmericanes, o bé la zona d'estepes de l'Europa sud-oriental). A grans trets, però, també
pot considerar-se que la pedogènesi depèn sobretot del
clima, molt a la llarga, de forma que la zonació edàfica,
i també la de vegetació, són fruit de l'acció continuada
del macroclima.

Zonacions altitudinals
Si sobre un mapa mundial hom augmenta el detall
de representació de grans formacions vegetals, al costat
de superfícies extenses amb vegetació dominant relativament uniforme, es posen de manifest altres àrees que
duen un mosaic compost de peces relativament petites.
Es tracta de zones muntanyoses, en les quals l'orografia
complexa indueix zonacions i mosaics d'escala mitjana
o regional. En l'aspecte teòric, hom parla de zonacions
altitudinals, perquè les zones de vegetació (dites en aquest
cas estatges de vegetació) tendeixen a disposar-se fent bandes acotades per altituds més o menys fixes. Lògicament,
no és pròpiament l'increment d'altitud el factor que determina les zonacions altitudinals, sinó la combinació
de gradients bioclimàtics (i, en grau més petit, edàfics,
d'explotació biòtica ... ) que aquest increment condiciona: disminució general de les temperatures, augment del
seu interval d'oscil-lació, disponibilitat d'aigua, regularitat de les precipitacions, etc. D 'entre aquests gradients
diversos, en cada cas concret, en sobresurt un o alguns
de més condicionants. Així, a les muntanyes de les latituds boreals o temperades i sota climes oceànics, molt
nivosos, els factors principals solen ésser la disminució
general de temperatures als primers estatges i, més amunt,
la durada del període en què el sòl resta lliure de neu;
sota dimes més eixuts, és més important l'augment d'humitat causat per les pluges orogèniques i, a partir de certa
altitud, la durada del període de creixement dels vegetals (amb temperatures mitjanes superiors als 7,5 oq. A
les muntanyes intertropicals, en canvi, els nivells superiors de vegetació responen força fidelment a la temperatura mitjana anual, atès que l'oscil·lació tèrmica al llarg
de l'any és mínima i, per tant, aquesta mateixa temperatura mitjana no és gaire allunyada de la mitjana de qualsevol dia de l'any i, a més, coincideix amb la temperatura, constant tot l'any, que es dóna ja a pocs centÍmetres
de profunditat del sòl; per això desapareix la vegetació
superior a partir de l'altitud en què la temperatura mitjana anual correspcn a OoC, ja que el sòl hi és glaçat
quasi totalment.
En un altre aspecte, és interessant de fer notar que
el nombre d'estatges altitudinals de les muntanyes augmenta anant des de latituds elevades cap als tròpics, on
s'arriba a les zonacions més complexes, amb estatges deR.C .G . n " 9 o juny 1989 o volum IV
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sèrtics o subdesèrtics als nivells inferiors; i torna a disminuir lleugerament fins a les àrees equatorials, més humides i de zonacions altitudinals menys contrastades en
general. Per una mateixa latitud, en canvi, les zonacions
són molt més uniformes, però hom observa un cert desplaçament altitudinal dels estatges en el sentit que sota
climes marítims es troben a més baixa altitud que no
pas sota climes continentals.
També cal recordar que el pretès paral·lelisme entre
zones latitudinals i estatges altitudinals {vegetació de la
plana europea, des de la Mediterrània fins a Escandinàvia i, d'altra banda, des del mateix punt fins als cims alpins) no pot ser en absolut generalitzat. Es manifesta
només, i encara no del tot comparable, referit al conjunt de les serralades alpines europees, a causa que les

glaciacions quaternàries en certa manera homogeneïtzaren la flora del continent. Així, al llarg dels dilatats
períodes de glaciació-desglaciació, s'anaren barrejant plantes d'alta muntanya i plantes àrtiques, o bé plantes subalpines amb plantes boreals, etc, de forma que, actualment, hom sol parlar d'un únic element florístic
àrtico-alpí, element que es troba separat en dos tipus de
zones diferents, l'una latitudinal i l'altra altitudinal; o
d'un element bòreo-subalpí de característiques comparables, també disjunt. En altres serralades que no siguin
les alpines, la base florística és més o menys pròpia i diferent de la de latituds superiors, i també són ben diferents les comunitats vegetals d'un determinat estatge de
les que es fan a terra baixa però en latituds més elevades. Per exemple, la vegetació de coixinets espinosos que

Fig. S. Esquema sintètic de la zonació altitudinal a les grans muntanyes del món (TROLL, a parti r d'ERHENDORI-'ER, mod ificat). El nombre d 'estatges augment a des del s po ls (a esq uerra i dreta)
fi ns als tròpics, i tom a a disminu ir fi ns a l'equador a causa de la desaparic ió d'estatges xerofí tics a baixes altituds i del descens del lím it alt it udinal de la vegetació. Des del pol nord fins
a l'equador, per exemp le, els estatges es van t ransformant, sovint de forma pau latina (taigà, bosc d'aciculifo lis subalpins, bosc d'ac iculifolis de muntanya mediterrània ... ; t undra, rasos alp1ns,
pastures xe ròfiles ... ) o amb brusquedat; i es desplacen en altitud degut a l'augment ge neralitzat de temperatures, que, a més, va provocam l'aparició de nous estatges a terra baixa
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es fa als estatges superiors de les muntanyes meridionals
de la península Ibèrica no té paral·lelisme amb les comunitats vegetals que es facin en cap àrea de terra baixa
de latituds superiors. En l'aspecte bioclimàtic, tampoc
no és igual el clima d'una determinada àrea de muntanya amb el de cap zona de terra baixa més boreal, encara que determinats gradients molt generals hi puguin ésser
comparables (disminució general de temperatures, increment de precipitacions, etc).

Zonacions locals
A escala local el macroclima és, per definició, uniforme, i no té influència en les zonacions. Sí que hi tenen importància certs gradients climàtics, però llavors
hom parla de microclima, el qual es troba molt lligat
amb la topografia. Però, a més del microclima, hi ha molt
diversos factors que condicionen variacions en la vegetació a nivell local: condicions hídriques, intensitat lumínica, vent ... i, sobretot, factors edàfics.
En una catena de la vegetació forestal d'un vessant
que presenti un canvi de pendent important, que separi
una part del vessant més inclinada d'una altra més pla- .
nera, s'hi sol observar una zonació senzilla, que comporta dos tipus de boscos diferents, l'un lligat a un sòl
més madur, més gruixut (i per tant, amb més disponibilitat d'aigua i de nutrients) i l'altre en un substrat més
desfavorable. Cal remarcar, però, que, encara que la causa
principal s'aquesta zonació sigui edàfica, les dues parts
del vessant suporten microclimes lleugerament diferents,
ja que l'angle d'incidència solar (i, per tant, les temperatures) hi és diferent. Un cas semblant es dóna en la
transició que es fa des d'un vessant forestat fins ar cim
d'una muntanya: bosc; bosc esclarissat amb arbres més
i més regruçats i amb sotabosc arbustiu important; comunitat arbustiva; pastura. Aquí juguen el paper principal la disminució del gruix del sòl, que, com més
amunt, es va fent més esquelètic, i l'augment de l'aridesa deguda a la proximitat creixent de la carena, ~empre
ventosa. Un dels casos més notables, i més tòpics, de zonació local regida sobretot pel microclima és la de la vegetació de les congesteres d'alta muntanya. Allà, al voltant d'una toca de neu, més o menys persistent al llarg
de l'estiu, s'estableixen zones més o menys concèntriques definides per la diferent durada del període en què
es veuen lliures de neu. La vegetació respon al lapse de
temps vegetatiu de què disposa, des del prat alpí climàcic de festuca supina (3-5 mesos) fins a les modestes formacions de la molsa Polytrichum sexangularis (al voltant
d'un mes).
Són també clàssiques, i molt freqüents, les zonacions
que genera un gradient de disponibilitat hídrica. N'és
un cas la successió de boscos, ja esmentada més amunt,
que es dóna des d'un rierol mediterrani fins a mig vessant. O el conjunt de prats que s'estableixen, sovint con-

cèntricament, al voltant d'un estanyol pirinenc, des de
la comunitat helofítica de grans càrexs, que viu amb l'aparell radical i les parts baixes de tiges i fulles immerses
dins de l'aigua, fins al prat meso-xeròfil que es fa vessant amunt, gens influït per la proximitat de la massa
d'aigua estagnant.
En alguns casos, però, tot i que s'observa un clar gradient d'humitat al llarg d'una zonació, no és directament
aquest el factor condicionant de la zonació, sinó més
aviat alguna particularitat edàfica molt influïda per la
dinàmica hídrica. La vegetació dels manglars tropicals
n'és un bon exemple. Allí, s'estableixen bandes de vegeR.c.c. n" 9 · j u n y 1989 · volum IV
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Foto 2: Exemple de zonació de veg~tació als voltams de Saldes (foto, R. Folch): alzinar de carrasques a la part alta i més seca del vessant, amb sòl rocós permeable¡ boixeda amb pi roig a mig
vessam , pedregós i pendent; franja de pastures sobre un replà que permet sòls relativament ben dese nvolupats; roureda esc larissada de roure martinenc a la part baixa del vessam; al peu
del vessam, sobre sòls col· luvials moh profunds, pratS i conreus. La disposició zonal de la vegetació, en forma de franges paraHeles, respon a molt diversos factors, que varien segons línies
de gradient coincidents amb la de pendent màxim: microclimàtics (vent, inclinació del vessant, possiblement inversió tèrmica ... ), edàfics (disponibilitat hídrica i de nU[riems segons el gruix
de sò l, estruct ura ... ) i antropozoics (d'ús: pastura, tala, conreus)

tació paral·leles a la costa i formades cadascuna, en ge- vament elevada, en la banda més externa del manglar;
neral, per una sola espècie arbòria dominant. La més i molt acusada en la més interna. En aquella, amb el sòl
externa, dominada als manglars africans per Sonneratia, sempre amarat d'aigua marina, la pressió osmòtica depassa la major part del dia amb els troncs immersos en guda a la salinitat no sol moure's gaire de les 25-26 atl'aigua marina, mentre que en la més interna, d'Avicen- mosferes, mentre que en la darrera, com que al llarg de
nia, el sòl resta sota de l'aigua de mar només unes po- bastants hores de cada dia el nivell freàtic baixa cap als
ques hores diàries al volt de la marea alta. Però la im- 30-50 cm de profunditat, les capes superficials del sòl
mersió no sembla pas que sigui la protagonista de la perden aigua intensament per evapotranspiració sota les
zonació del manglar, sinó l'oscil·lació de salinitat que altes temperatures tropicals, i esdevenen cada cop més
s'esdevé en el sòl (i, doncs, de pressió osmòtica genera- salinitzades, fins a ocasionar tensions de més de 40 atda en l'aparell radical dels arbres que hi viuen). Aquesta mosferes; o es renten bruscament de sals al llarg d'un
oscil·lació és mínima, encara que la tensió sigui relati- ruixat, tot generant tensions molt més baixes. De fet,
R.C.C. n" 9 ·juny 1989 · volum
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Fig. 6. Transecte de la vegetació d'un manglar tropical de la costa o rie ntal africana (WALTER, 1976). S' ha anotat , per a cada espècie arbòri a do minant, el nivell freàtic mínim , l'interval de tensions
osmòtiques corresponents a difere nts profu nditats del sòl i l'interval de pressió osmòtica ceHular. El gradient format pels dos primers conjunts de dades ocasiona la zonació, en la qual
els vegetals es disposen segons I~ seva capacidad de resposta osmòtica

més cap a l'interior de la banda d'Avicennia, se sol presentar una zona desproveïda de vegetació fanerogàmica, per tal com l'amplitud de les oscil·lacions en la salinitat es fa encara més important.
També són notables les zonacions que es donen en
les àrees àrides i endorreiques quan el substrat conté sals
més o menys solubles. L'escassa pluviositat mobilitza les
sals de la roca mare de manera diferencial, de forma proporcional a llur solubilitat (grans quantitats de clorurs,
menys de sulfats i molt pocs carbonats, per exemple).
I les precipita també de manera diferencial, però inversament, al llarg de l'espai, camí de la llacuna endorreica. En un transecte idealitzat que vagi des del cim d'un
pujol dels Monegres fins al centre d'una d'aquestes llacunes, poden observar-se unes quantes comunitats vegetals ben diferents: timoneda esclarissada, brolla, espartar
i salicornars. En aquest mateix sentit, el gruix del sòl
augmenta progressivament, des de l'esquelètic i pedregós del cim fins al profund i llimós dels voltants de la
llacuna, com també augmenta la concentració de les sals
més solubles i, per tant, la tensió osmòtica generada pel
sòl en l'aparell radical de les plantes, i l'amplitud d'oscil·lació d'aquestes tensions osmòtiques. Semblantment
al cas del manglar, la part més propera al centre de la
llacuna, molt rica en sals altament solubles (clorurs), sol
mancar de vegetació per causa de les elevades tensions
osmòtiques que s'hi atenyen. Els sulfats (guix), en canvi, abunden més al turó que no pas més avall, perquè
les minses precipitacions els mobilitzen per poc espai.
De fet, són més abundants relativament a la part culminal, ja que allà el sòl és molt incipient, i participa molt
directament de les propietats de la roca mare, molt superficial, que conté força més sulfats que no pas clorurs.

D'altra banda, com que els sulfats són menys solubles,
no ocasionen a les plantes tants problemes de tensió osmòtica, sinó més aviat d'una mena de toxicitat química
per l'excés de calci absorbit. Els carbonats, encara molt
menys solubles, abunden al llarg de tot el transecte, i
no sembla que siguin gaire responsables de la zonació
de la vegetació.
La salinitat, combinada amb altres factors edàfics (textura, humitat, etc), genera també zonacions especialment
complexes en els ambients litorals. En una platja poc
alterada, anant des de la sorra mullada per l'aigua de mar
cap a l'interior, es travessen diverses zones força ben diferenciades, cadascuna lligada a un ambient ben determinat (duna, zona de reraduna, marge de les llacunes
litorals, etc). Com en els dos casos precedents, la salinitat edàfica, i els altres factors que comporta (tensió osmòtica, disponibilitat hídrica, etc) donen zonacions força
nítides, amb límits relativament clars; però aquí igualment ocasionen canvis de vegetació força sobtats altres
paràmetres físics que canvien al llarg de l'espai amb certa brusquedat, lligats a la topografia complexa de l'ambient costaner: duna (més o menys mòbil, ventejada,
molt sorrenca .. .), zona de reraduna (amb sòl un xic més
ben estructurat, més protegida del vent ... ), depressions
interiors (llimoses i relativament humides, però salabroses ... ), etc.
Com a observació general, hom pot destacar que el
conjunt de les zonacions locals depèn de factors molt
més diversos que no pas les zonacions a gran escala. I,
ta~bé, que com més a petita escala es manifesten les zonacions, més plural és llur causalitat. Així, les zonacions
mundials resulten gairebé d'un sol complex de factors
interdependents (el macroclima); les zonacions d'escala
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intermèdia solen anar lligades, a més, a diversos factors
edàfics generals; i les zonacions locals molt sovint han
d'ésser explicades per la combinació de diversos condicionants, sovint no depenents entre ells.

aquests punts, i encara influïda, a més de la temperatura, per molts altres facto.rs ambientals (hídrics, edàfics ... ).
I, a més a més, expressada a través de la diversificació
racial dels mateixos arbres.
La fitotopografia, ciència relativament moderna que
La causalitat del paisatge vegetal
consisteix en la descripció del paisatge vegetal tot preAl llarg dels exemples esmentats més amunt, i de . nent per base el coneixement del medi físic (geomorfomolts altres a l'abast, hom pot concloure que les comu- logia, edafologia, climatologia ... ), dels factors antroponitats vegetals, i els paisatges que componen, no són en gènics (geografia humana) i de la capacitat de resposta
absolut una realitat desordenada, sense gaire relació amb dels vegetals (ecofisiologia vegetal), pot considerar-se
factors generals o regles de comportament, sinó una res- iniciada sobretot amb l'obra del gran geògraf Alexander
posta a factors analitzables. I, per tant, són quelcom sus- von Humboldt. Ultra la seva incessant activitat, cal
ceptiblè d'ésser estudiat científicament, fins al punt que reconèixer-li un gran esperit científic i una capacitat de
hom pot establir-ne models predictius referits a la seva síntesi gens corrent, que culminà en la seva grandiosa
natura i a la seva distribució espacial. També és cert que obra Cosmos. En aquesta i en d'altres obres, descriví fien tots els paisatges, fins i tot en els menys humanitzats, delment paisatges vegetals tan diversos com els de les
es presenten fenòmens catastròfics amb certa freqüèn- planúries siberianes, els de les illes Canàries o els dels Ancia (incendis naturals, esllavissades, inundacions, etc) que des sud-americans. I, en l'aspecte conceptual, anomenà
generen altres paisatges secundaris, amb comunitats que i fonamentà científicament conceptes geobotànics de prino es troben en equilibri amb l'ambient. Però fins i tot mera importància, com és el de la comunitat vegetal o
aquestes situacions comporten una dinàmica successio- el d'estatge altitudinal. En aquesta línia descriptiva, l'han
nal poc o molt activa que porta els paisatges secundaris succeït nombrosos fitogeògrafs, que aquí seria excessiu
cap als climàtics.
d'intentar recordar. A Catalunya, com a quasi tots els
De tota manera, seria artificiós de pensar que el lli- països de l'Europa meridional i occidental, ha tingut una
gam entre paràmetres ambientals i vegetació és una re- enorme influència el científic suís Josias Braun-Blanquet,
lació immediata entre uns i altres. O, encara més, que creador de l'escola fitocenològica; ell) els seus seguidors
la distribució de les comunitats vegetals respon amb certa han treballat i treballen en la descripció sistematitfidelitat a una valoració grollera d'un sol factor ecolò- zada de les comunitats vegetals i fins i tot dels paisatges.
gic, com, per exemple, actualment hom sovint pressuParal·lelament, diverses ciències ambientals han anat
posa en les preteses relacions entre sectors fitogeogràfics escometent l'estudi cada cop més complet d'aspectes que
i sectors bioclimàtics, definits aquests darrers per índexs permeten el desenvolupament i la diversificació de la finumèrics simples. Cal tenir present que, per senzilla que totopografia: el bioclima, la fisiologia vegetal ambiensembli, l'explicació de la presència d'un paisatge, de cada tal, les regles ecològiques generals, els fenòmens de la
comunitat, i, dins d'aquesta, de cada individu vegetal, successió vegetal, la capacitat de resposta de les comuniés el resultat de molts factors que s'integren i que s'ex- tats enfront d'alteracions ambientals dràstiques, etc. Paupressen, encara, a través d'una capacitat de competència latinament, la intervenció d'aquestes disciplines en els
per l'ocupació de l'espai. El fet que el límit nord-oriental estudis paisatgístics ha de portar la fitotopografia a ésde l'àrea de distribució del faig segueixi una línia sem- ser cada cop més una ciència, no merament descriptiva,
blant a la isoterma de gener de -2° e, o que els rou- sinó també causal.
res s'acabin cap al nord a partir de la ratlla que limita
les àrees amb quatre mesos de període de creixement, D ata de recepció de l'origin al: 04.89
no ha de pressuposar una relació causal directa, sinó que
Josep Maria Ninot i Sugrañes
indica que la capacitat de competència dels arbres esmenDoctor en Biologia, Professor de Botànica
tats enfront d'altres es fa crítica aproximadament en
Facultad de Biologia, Universitat de Barcelona
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gar un nou nivell de precisió, que converteix el mapa d'usos del sòl espanyol en un
mapa més acurat. La llegenda europea contempla 44 categories, i l'espanyola en contempla 68.
És previst de realitzar el programa Co.
RINE LC en dos anys, i de refer-lo periòdicament cada cinc anys.
Per a més informació, cal adreçar-se a:

SEMINARI DE PRESENTACIÓ
DEL PROGRAMA ORINI'.

Els dies 17 i 18 de novembre de l'any passat va tenir lloc a Madrid la presentació del
programa C ORINE {Coordinació de la Informaci ó sobre el Medi Ambient Comunitari)._La presentació va ésser organitzada pel MOPU (Ministerio de Obras
"Públicas y Urbanismo). Aquest ambiciós
programa comunitari pretén de coordinar
i homogeneïtzar tota la informació sobre
la situació del medi ambient i dels recursos naturals de la CEE.
El programa vol englobar en un Sistema d'Informació Geogràfica les informacions contingudes en els programes sectorials següents: biòtops, erosió del sòl,
recursos hidrològics, erosió costera, emissions atmosfèriques, ocupació del sòl, projectes transfronterers i estadística ambiental.
D'aquesta integració de dades en deriven
resultats sectorials que poden ser els següents:
Protecció dels biòtops importants en el
camp de la conservació de la natura.
Protecció de la regió mediterrània.
Lluita contra la pluja àcida.
Millora de la possibilitat de comparar
dades.
D'entre tots els programes en curs n'hi
ha un que destaca pel detall requerit i per
la quantitat de dades a processar: és el projecte que pretén d'obtenir les dades de les
cobertes del sòl a escala 1:100 000 amb una
metodologia comuna: la informació s'obtindrà a partir de la fotointerpretació
d' imatges dels satèl ·lits d'observació de la
terra, LANDSAT i SPOT, a la mateixa esca-·
la de sortida.
A nivell europeu, el projecte ja s'ha provat a Portugal i, en aquests moments, s'està
realitzant la validació dels resultats obtinguts. El mapa resultant s'ha integrat en un
sistema d'informació geogràfica que, en
aquest cas i probablement per a la resta de
països, és I'ARC/INFO.
França ha iniciat él seu mapa CORINE
LC a la zona sud del país, i encara que de
moment està en la fase inicial, podem
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Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
Dirección General de Medio Ambiente
Programa Corine
Paseo de la Castellana, 67, 4 ~ planta
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28071 Madrid

Joan Romeu i Ripoll
Llicenciat en Geograf~a
Institut Cartogràfic de Catalunya

apuntar ja una sèrie de diferències notables
amb el projecte espanyol, ja que França utilitzarà dades del sensor Mss i no del TM
(Espanya), juntament amb dades SPOT
Pancromàtiques.
Altres països es troben en la fase definitòria del projecte: Grècia i Itàlia. Pel que
sembla, si aquests darrers països confirmen
la realització de l'inventari, podrem parlar de la cartografia d'ocupació del sòl de
l'Europa mediterrània.
A nivell espanyol aquest projecte és coordinat per l'IGN {Instituta Geografico Nacional), que ha delegat les funcions d'interpretació de les imatges a organitzacions
més properes al territori a estudiar, a més
de tenir suficients mitjans tècnics per durho a terme. Concretament, treballen en la
tasca Corine Land Cover España els següents organismes:
Agencia de Medio Ambiente, de !ajunta de
Andalucía
Tracasa SA, de Pamplona
Universidad de Alcala i Universidad Poli·
técnica, de Madrid
Institut Cartogràfic de Catalunya
La llegenda escollida pels equips centrals
de la DG XI {l'equivalent comunitari de
la Direcció General del Medi Ambient),
té el defecte que, com qualsevol altra llegenda, no satisfà plenament ningú. Tant
és així, que el principal usuari del mapa,
a nivell espanyol, va proposar una llegenda ben diferent. Després de nombroses reunions entre els equips de fotointèrprets, del
MOPU i de l'equip europeu, es va agre-

I CURS DE GEOGRAFIA: BASES
PER A UNA NOVA GEOGRAFIA
REGIONAL
La justificació' del curs la tenim en els
raonaments següents: A mitjan segle XX,
en un moment clau de la història recent
de la geografia, va semblar convenient de
canviar el seu principal objecte d'estudi: de
la preocupació per entendre la complexitat i particularitat d'una àrea determinada
{regió), hom va passar a la recerca intensiva de lleis empíricament generalitzables,
aplicables a qualsevol àrea. Avui, finalment,
hom ha arribat al convenciment que aquesta oposició és fictícia i que és perfectament
possible d'establir una relació entre allò general i allò particular. És possible i necessari d'establir les bases per a una nova geografia regional.
D 'altra banda, si bé és cert que no es poden negar els avantatges professionals d'una ·
geografia cada cop més dedicada a la gestió i planificació del territori, també és cert
que dels geògrafs s'espera quelcom més,
que cal no oblidar: la descripció, comprensió i explicació dels llocs. A les acaballes
del nostre segle, és encara palpable l'existència d'un públic curiós per saber com
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són i què passa a d'altres àrees. Hi ha una
creixent demanda social per entendre el
com i el perquè de la diferenciació espacial del nostre món. Respon la geografia
a aquest repte? I si ho fa, com ho fa? Quines noves reflexions metodològiques ha incorporat al seu discurs? Com es planteja
aquesta problemàtica des d'altres disciplines?
Aquestes i d'altres qüestions seran la base
del Curs que se celebrarà a Girona l'estiu
de 1989, en el marc dels Cursos d'Estiu de
l'Estudi General de Girona. El programa,
ja definitiu, és el següent:
Dimecres, dia 28, a les 9 h.:
Presentació, Joan Nogué i Font, Col·legi
Universitari de Girona.
' Lliçó inaugural, "Cap a una nova geografia regional", Lluís Casassas i Simó, president de la Societat Catalana de Geografia.
A les 15,30 h. :
I. Regió i geografia regional
1.1. Teoria i mètode en l'anàlisi geogràfica
regional
"Place and Region"/"The Role of Place", Doreen Massey, O pen U niversity,
I.ondon.
"El Jugar de una geografía regional renovada", Josefina Gómez Mendoza, Universidad Autónoma de Madrid.
Dijous, dia 29, a les 9 h.:
"El sentido de la perspectiva geografica
regional", Nicolas Ortega Cantero, Universidad Autónoma de Madrid.

"L'evolució de la geografia i la seva repercussió en les geografies regionals del
món", Lluís Riudor, U ni versi tat Autònoma de Barcelona.
Taula Rodona, Moderadora: Maria Dolors Garcia Ramon, Universitat Autònoma de Barcelona.
1.2. Propostes de treball
A les 16 h.:
"La Géographie Universelle du Groupe RECLUS et I'Espagne", Robert Ferras,
Maison de la Géographie, Université de
Montpellier.
"L'enfocament bioregionalista i la seva
aplicació a Catalunya", Josep Puig, U niversitat Autònoma de Barcelona.
Divendres, dia 30, a les 9 h.:
"A Sense of Place: The Fens", Jacquie
Burgess, University College of I.ondon.
Il. Territori, cultura i economia en el procés
de diferenciació regional
"Nous enfocaments teòrics i metodològics en l'economia regional", Joan Trullén,
Universitat Autònoma de Barcelona.
A les 15 h.:
"Cultura i identitat regional", Eduard
Delgado, Director del Centre d'Estudis i
Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona.
"Regions i conflictes regionals", Jesús M.
Rodés, Universitat Autònoma de Barcelona.
Taula Rodona, Moderador: Enric Lluch,
Universitat Autònoma de Barcelona.

Les ponències i taules rodones es publicaran, en el seu idioma original, en un número monogràfic de la revista Estudi General, editada per la Secció de Lletres del
Col·legi Universitari de Girona.
No resta sinó desitjar sort i profit a unes
jornades de reflexió sobre un tema que és
tan grat a la Revista Catalana de Geografia.

Carles Carreras i Verdaguer

TOP-CART, IV CONGRÉS
NACIONAL DE TOPOGRAFIA
I CARTOGRAFIA. MADRID

Entre els dies 24 i 28 d'octubre de l'any
passat es va celebrar el IV Congrés Nacipnal de Topografia i Cartografia al Palau de
Convencions del recinte de la Feria del
Campo a Madrid.
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El Congrés constà d' un cicle de conferències, comunicacions i d'una exposició
tècnica i comercial amb presència de diverses firmes estatals i estrangeres, d'instruments topogràfics, cartografia assistida per
ordinador, fotogrametria i material auxiliar, així com dels stands dels organismes
oficials i privats realitzadors de cartografia.
Els temes de les comunicacions es van
estructurar en cinc blocs:
La topografia i la cartografia en l'ordena-

ció del territori i l'urbanisme. Canografia
al municipi i la regió.
Fotogrametria, teledetecció i recursos naturals.
La topografia a la indústria i a l'obra civil.
Cartografia assistida per ordinador. Bases
de dades.
Tema lliure.
El primer dia s'inaugurà el cicle de confe rències amb la intervenció del director
de 1'Instituto Geogrdfico Nacional (IGN),
Angel Arévalo Barroso, qui exposà les actuals perspectives de la Cartografia de
l'IGN, i en particular, les sèries topogràfiques 1:25 000 i 1:50 000. Seguidament, el
capità Manuel Catalan y Pérez Urquiola
tractà de la geodèsia espacial i la investigació antàrtica. Per finalitzar aquesta primera
jornada de presentació, l'enginyer J.L. Garda Guerra va fer una exposició sobre el cadastre a Espanya, fiabilitat i mètodes de treball.

La primera comunicació del segon dia,
a càrrec del geògraf José M. Tejero de la
Cuesta, versà sobre la informació geogràfica del territori com un suport de decisions i actuacions per a la planificació. La
segona, a càrrec de José Sancho Comíns,
Mercedes Barrero Civera i Julian Gómez
Laín, del Departament de Geografia de la
Universitat d'Aica!a de Henares, tractà de
la representació cartogràfica de les tipologies agràries i es centrà, bàsicament, en els
problemes metodològics i assaigs d'aplicació a les comarques agràries espanyoles. La
tercera, a càrrec del geògraf Miguel Herrero MatÍas, es centrà en els mètodes de treball per al recull de dades i la formació dels
mapes geomorfològics. La quarta, a càrrec
del geògraf Felipe Javier Hernando Sanz,
versà sobre la problemàtica de la representació cartogràfica i gràfica dels atlas escolars. La cinquena, a càrrec del director de
l'Escola Universitària d'Enginyeria Tecnica
Topogràfica, Nicolas Serrano Colmenarejo, presentava la nova seu de l'Escola dins
de la Universitat Politècnica de Madrid. A
la sisena conferència, l'enginyer tècnic en
topografia i geògraf Alfonso C. Sanz Núñez exposà el projecte del nou Atlas Nacional d'Espanya que està realitzant l'Inst.i tuto Geografico Nacional. A la setena,
el geògraf Felipe Javier Hernando Sanz explicà el fenomen espacial del crim i la delinqüència madrilenya mitjançant l'ús de
la cartografia. A la vuitena, els geògrafs J.L.

t o g

Calvo Palacios i A. Pueyo Campos tractaren, mitjançant l'ús de la cartografia, dels
potencials poblacionals en l'organització
de l'espai. La novena, a càrrec de l'enginyer
tècnic en topografia Santiago García de
Juan, versà sobre la cartografia dels astres,
centrant-se preferentment en els planetes.
A la desena, el tinent coronel de l'exèrcit
de l'aire Castor Alvarez Sanchez, va fer una
breu anàlisi de la cartografia aeronàutica.
L'onzena conferència, i darrera del primer
bloc, a càrrec dels geògrafs Gonzalo Méndez Martínez i A na Campillo Ruiz, tractà
de l'aportació cartogràfica de Domingo
Fondn (1788-1866).
La primera comunicació del tercer dia
va ésser la presentada pels enginyers geògrafs Sebastian Mas Mayoral i Alfredo
Llanos Viñas, i mostrava les bases cartogràfiques numèriques com una sèrie de cartografia de la topografia informatitzada i
de suports de sistemes d'informació. Seguidament, l'enginyer geògraf Javier Ballesteres Navarro i els enginyers tècnics en topografia Elías Ortega Ariza i Miguel
Martín Pelado feren una anàlisi de la generació de bases cartogràfiques numèriques
(BCN) i del seu tractament com a informació geogràfica. A la tercera comunicacio, els enginyers geògrafs Joaquín A. Rodríguez Sanchez i Antonio Lujan Díaz i
l'enginyer tècnic en topografia Arturo Colmenarejo Pastor van parlar sobre la necessitat de definir un model d'estructura per
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a la base cartogràfica numèrica (BCN). Posteriorment, Eduardo Romo Urroz va tractar de l'aplicació de bases de dades de cartografia digital en els projectes d'enginyeria.
La cinquena, a càrrec del capità d'infanteria i geodesista militar Antonio Martín
Sanchez, tractava de l'obtenció de cartografia a petita escala procedent d'una base de
dades geogràfica. A la sisena, l'enginyer tècnic en topografia Julio César Aparicio Tolosa va presentar una informació integral
del registre de xarxes urbanes. Seguidament, l'enginyer tècnic en topografia José
Luis Valbuena Duran tractà de la verificació de distanciòmetres. La vuitena comunicació, a càrrec dels enginyers tècnics en
topografia Miguel Calvo Melero i Ignacio
Benardo Marcos, exposava la informatització de la topografia a l'obra de l'autopista
de circumval·lació de Vitoria-Gazteiz. Després, l'enginyer tècnic en topografia, Carlos Ochoa Fernandez, tractà de la cartografia digital en els projectes d'enginyeria.
Acabaren aquest bloc de comunicacions els
enginyers tècnics en topografia José Luis
Valbuena Duran i Antonio Santos Mora,

parlant, respectivament, dels equips Glo·
bal Positioning System (GPS) i de la planificació i problemàtica dels projectes d'engmyena.
El quart dia d'aquest congrés s' inicià
amb la intervenció de Richard K. Bullard,
de la Politècnica de Londres del Nord-est,
sobre el mapa d'Europa amb tecnologia espacial. Seguidament, Svato Michalcak, de
l'Institut de Geodèsia de la Universitat de
Bratislava, presentà una anàlisi dels factors
que determinen el nivell de la professió
d'un país. La tercera comunicació, a càrrec
d'Arthur L. Ailant, del Col·legi Universitari de Londres, tractava del topògraf europeu vers l'any 1992 i del Comitè d'Unió
de Topògrafs Europeus. La quarta, a càrrec
de J. Frankenberger, versava sobre la contribució dels topògrafs i dels cartògrafs a
la formació de sistemes geogràfics a l' àrea
urbana i rural, posant com a exemple la
comunitat de Baviera. A continuació, l'enginyer tècnic en topografia Car los J. Ochoa
Fernandez presentà un sistema d'informació municipal Sicad-Municipal. La sisena
comunicació, a càrrec de l'enginyer Agus-

tín del Prado Santaengracia, tractava de la
fotogrametria aplicada al control de les deformacions. Les darreres comunicacions
d'aquesta jornada foren a càrrec de K. Menke i E. Seeger d'Oberkochen (RDA), sobre les característiques dels moderns sistemes fotogramètrics i cartogràfics; del comandant Leonardo Sandoval Ramón, que
parlà de la cartografia en relleu procedent
d'una base de dades cartogràfiques; de José
Julian Díaz Muñoz, Francisco Sarti Balsalobre i Wolfgang Wallvitz, que tractaren de
la fotogrametria, la configuració documental i la fotogrametria d'objectes propers
per a la documentació de parts internes
d'equips amb alt nivell de radiació. Aquest
grup de comunicacions finalitzà amb l'exposició de l'enginyer agrònom M. Aran i
del geòleg F.J. Igualada sobre la millora de
l'estadística agrària mitjançant tècniques de
teledetecció i informació parcel·lària digitalitzada . .
El darrer dia s'inicià amb la proposta de
l'enginyer geògraf Alfredo Llanos Viñas,
i de l'enginyer tècnic en topografia Eduardo Arellano Ramírez, sobre un sistema
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unificat de classificació i geocodificació de
la informació geogràfica. La segona comunicació, a càrrec de l'enginyer geògraf Sebastian Mas Mayoral, tractava, també,
d'una proposta de norma general per intercanviar informació cartogràfica digital.
La darrera comunicació va ésser la presentada per José Adel Rosario Tom:ÍS i José
A~ Díaz Muñoz, que versava sobre el tema
del control de deformacions en tubs amb
impacte tèrmic.

A continuar;ió, i després de l'exposici6
de les conclusions generals de les jornades,
es donà per acabat aquest IV Congrés Nacional de Topografia i Cartografia.

Jaume Massó i Cartagena
Llicenciat en Geografia
Cap del Servei de Programes d:4ctuació Cartogràfica
Institut Cartogràfic de Catalunya

PRIMERES JORNADES
D'HISTÒRIA DE LA CARTOGRAFIA

La Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección organitzà a
Madrid els dies 9 i 10 de febrer de 1989
les Primeras jomadas de Historia de la Car·
tografía. Les sessions es varen fer a la seu
de l'Instituto Geogr:ífico Nacional i les
coordinà el president de la Comissió d'Història de la Cartografia de l'esmentada societat, Sr. JOSÉ CRUZ ALMEIDA.
Aquestes primeres jornades volien donar
a conèixer els treballs d'investigació que es
realitzen a l'estat espanyol, possibilitar l'intercanvi d'opinions i d'experiències en
aquest camp, així com fomentar la participació en congressos i seminaris internacionals. La presència de gairebé una cinquantena de participants confirmà l'encert
d'aquesta convocatòria.
Es presentaren trenta comunicacions sobre història de la cartografia a nivell estatal, de comunitats autònomes i d'àmbit local, que reflectien treballs realitzats des de
la universitat, des d'organismes de l'administració o bé fruit d'iniciatives particulars,
tots ells d'una gran qualitat, cosa que permet de pensar en un desenvolupament important d'aquesta disciplina a l'estat espaR .C.C. n " 9 • juny 1989 • volum IV

nyol. També s'exposaren els projectes de
treball que duen a terme dues institucions
amb fons cartogràfics rellevants, com són
el Museo Naval i la Biblioteca Nacional,
ambdues de Madrid.
Dues de les comunicacions feien referència al Principat: lA cartografia de Catalunya
des dels seus inicis (s. XVIII} fins a 1850, llegida per MONTSERRAT GALERA, Cap de
Secció de la Cartoteca de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), i lA cartografia elaborada per les institucions de govern
catalanes en el període 1888-1982, llegida per
CARME MONTANER, també de la Cartoteca de l'ICC.
Durant aquestes sessions varen tenir lloc
uns debats molt interessants que posaren
en contacte els historiadors de la ca:rtografia, fet que no és corrent a causa de la mul:
tidisciplinarietat de la seva procedència.
Es clogueren les·sessions amb una taula
rodona d'on sortiren diverses propostes.
Unes encaminades a elaborar projectes de
treballs conjunts, com ara realitzar un inventari de globus terraqüis existents a tot
l'Estat. D'altres feien referència a la necessitat de vetllar perquè les institucions tinguin cura dels seus fons cartogràfics i els
cataloguin, sobretot els que tenen cartografia recent, ja que moltes vegades aquesta

no es contempla com a document històric,
fet que causa la pèrdu~ d'una part important. Fiiplment, també es decidí d'aprofitar la revista que publica la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y
Teledetección com a vehicle de comunicació entre tots els investigadors.
Aquestes jornades tindran una continuïtat bianual que es farà coincidir amb els
anys que no se celebri la International
Conference on the History of Carto~
graphy, organitzada per l'ICA (Internationaf Cartographic Association).
Aprofitant la convocatòria d'aquestes jornades s'ha elaborat un Repertori d'investigadors per a facilitar l'intercanvi d'informació. Se n'ha realitzat una edició
provisional amb data de febrer de 1989 on
figuren les dades de 48 investigadors, nombre que s'espera d'incrementar.
Tant aquest repertori com el text de les
comunicacions es poden consultar a la
Cartoteca de l'ICC.

Carme Montaner i Garcia
Liicenciada en Geografza
Institut Cartogràfic de Catalunya
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MAREK POTRYK.OWSKI

ZBIGNIEW TAYLOR

GEOGRAfiA
DEL

TRANSPORTE
ARIEL GEOGRAFIA

1.1.- TíTOL:

T ransportation and World
Development

Geografía del transporte

Comercio y Transporte
Internacionales

Transport geography

1.2.- AUTOR:

Owen, Wilfred

Potrykowski, Marek;
Taylor, Zbigniew

Martínez Roda, Federico

White, H.P.; Senior, M.L.

1.3.- TRADUCTOR:

No n'hi ha

Panteleeva, Elena

No n'hi ha

No n'hi ha

1.4.- PAÍS:

Gran Bretanya

Polònia

Espanya

Gran Bretanya

1.5.- ANY D'EDICIÓ:

1987

1984

1983

1983

1.6.- EDITORIAL:

Hutchinson (Londres)

Ariel SA (Barcelona)

Cincel SA (Madrid)

Longman (Londres)

1.7.- ISBN:

0-09-173175-5

84-344-3440-7

84-7046-313-6

0-582-30025-8

2.1.- FORMAT:

23 x 15 cm

22,5 x 15,5 cm

21 x 15 cm

23,5 x 15,5 cm

2.2.- NOMBRE DE

160

303

142

224

3.1.- LLEGmiLITAT:

Bona

Bona

Bona

Bona

3.2.- ESTRUCTURA

Es divideix en set capítols. El
primer és introductori (visió
global). Del segon al sisè es
tracten diferents funcions del
transport: proveïment d'aliments, desenvolupament industrial, transport a les ciutats, moviment de gent i de
recursos necessaris. El setè
capítol és un sumari sobre
estratègies globals.

Es divideix en nou capítols.
El primer és introductori (visió global). Del segon al

Es divideix en nou capítols i
un apèndix. El primer és una
introducció sobre l'evolució
del comerç; el segon i el tercer tracten del marc i l'espai

Després d'un capítol introductori, el llibre es divideix en
tres parts ben diferenciades. A
la primera es tracten els factors bàsics (històrics, tecnolò-

comercial geoeconòmic; el

gics, físics, econòmics, polí-

quart i el cinquè, del tràfic de
mercaderies i l'estructura
espacial del comerç; del sisè
al novè es comenten les diferents xarxes i sistemes de
transport. L'apèndix conté
documents de recolzament,
un glossari i diversos exerci-

tics i socials) que configuren
els sistemes de transport. La
segona, es dedica a l'estudi de
les qualitats espacials de
models del transport, la relació del transport amb la localització de les activitats econòmiques i el transport en el
Tercer Món. A la tercera part,
es fa una anàlisi dels aspectes
quantitatius de la geografia
del transport.

PAGINES:

DELLLmRE:

vuitè es tracten diferents

problemes, models i mètodes
més importants referents a la
geografia del transport. El
darrer capítol contempla el
problema de la geografia
social del transport.

cis nàutics.
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3.3.- REALITZACIÓ
GRÀFICA:

Disset figures (fotografies),
principalment dels Estats
U nits i Àsia, relacionades ·
amb el contingut del text
annex.

Figures, mapes i esquemes
entenedors vertebren moltes
explicacions del text al qual
van lligades, amb una realització senzilla i acurada.

Molt simple i escassa.

Mapes, gràfics i esquemes, en
general senzills, però correctes i molt clars.

4.1.- BmLIOGRAFIA:

Selecció de disset títols al
final del llibre. ~s datada a les
dues darreres dècades i principalment nord-americana.
També hi ha I' esmentada
les notes i cites de font.

Selecció d'autors docents de
totes les escoles i tendències,
que configura un detallat
recull al final del llibre.

Al final del llibre . Predomina
la de llengua francesa, i en
general és bastant moderna
(1953-1981), encara que un
xtc escassa.

Al final del llibre. Predomina
l'anglo-saxona. La majoria
dels llibres tracten de geografia del transport en general i
sobre estudi s concrets a la
Gran Bretanya.

4.2.- NOTES:

Al final del llibre i ordenades
per capítols.

A peu de pàgina.

Poques, quan n'hi ha es troben a peu de pàgina.

Molt escasses.
Alguna al final dels capítol s.

5.0.- CONCEPTE:

El transport és part integral
dels processos productius.
La immobilitat al Tercer
Món hi perpetua la pobresa i
alhora limita el potencial
econòmic de la resta del
món. Cal una estratègia global per tal de superar les limitacions existents, tant als
països rics com als pobres.

El llibre tracta, com a bon
manual, dels mètodes 1
models principals que ha de
conèixer qualsevol que treballi en planificació del transport. ·Enfoca els problemes i
els resol de la manera més
directa i estadística possible.

Es tracta d' una anàlisi generalitzada del conjunt d 'intercanvis comercials, a partir de
les principals àrees geoeconòmiques productores i dels
canals de distribució. La
finalitat és constatar que el
problema principal actual no
és la producció, sinó la distribució i la relació entre
producció i consum.

Introducció geogràfica a l'estudi del transport. Específicament tracta de l'evolució dels
models del transport i la rela -

Permet un ràpid accés al paper
del transport arreu del món i
als problemes que planteja
la immobilitat (per congestió
o per escassetat de mitjans)
de cara al desenvolupament
sòcio-econòmic global.

El llibre facilita uns coneixeMolt bona per a tècnics, ja
que resumeix les tècniques i . ments bàsics, majoritàriament generals, sobre les relaels mètodes de treball sobre
cions macrocomercials. Es
topologia, xarxes i tràfic, en
tracta d'una obra simple,
una completa aproximació al
però molt clara, per entendre
tema, on la visió quantitativa
el pes específic d'alguns païnomés és un conjunt de tècsos, d'algunes mercaderies i
niques de treball per a una
dels principals sistemes de
anàlisi correcta del problema
transport en les relacions
plantejat. Provoca, o bé un
comercials actuals.
interès creixent, o bé un
rebuig total de l'enfocament
quantitatiu.

Llibre d'introducció a la geografia del transport. Obra
bàsica per als estudiants de
geografia. Cal destacar-nc l'es-

6.0.- VALORACIÓ
GLOBAL:
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ció d'aquests models amb alt re:~
activitats humanes, l'Spn·ialment en el (a mp de l'ac..:livitat
eco nòmi ca.

tructuració i la claredat de les explicacions.

80 informacions

Resúmenes

MALDIVAS O EL REINO DE LAS MIL ISLAS
El autor describe algunas de las principales características del microestado maldiviano,
incidiendo en su compleja organización y ordenación administrativa. Así mismo, el artículo
nos relata la fragilidaa del medio físico y humano maldiviano y la explotación equilibrada

Lluís Mal/art

de unos recursos turísticos.

EL MAPA DEL TRANSITO VIARIO DE EUROPA Y SU INFORMACIÓN
El autor, ingeniero y experto en urbanismo, comenta el mapa de las intensidades medias
diarias del trafico de las carreteras y autopistas de Europa en 1985. Se señala el centro de
gravedad situado en el noroeste europeo y los problemas de desconexión de la Península
Ibérica.

Albert Serratosa

EL PLAN DE CARRETERAS DE CATALUÑA
El autor, responsable de la planificación de carreteras del Govern de la Generalitat, presenta
la evolución histórica de este sector y la metodología del plan vigente. En una segunda
parte l?resenta las inversiones y realizaciones hechas con posterioridad por las distintas

Lu is Lago

admimstraciones.

SOCIEDAD Y TRANSPORTE EN LAS AGLOMERACIONES DE BARCELONA,
PARÍS Y MILAN
Se expone el problema de los transportes urbanos analizando la evolución contemporinea
de las grandes ciudades europeas. Se estudian las etapas de crecimiento, la concentración
metropolitana, el proceso de relanzamiento urbano y la respuesta de los poderes públicos
en la oferta de transportes, a partir de los casos concretos de Barcelona, París y Milin.
LA REPRESENTACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN
EN LA CARTOGRAFIA ESPAÑOLA (1850-1914)
.. . ... ... ... .. ..
H
....
Carreteras y ferrocarriles constituyen las principales vías de comunicación, tanto en
Cataluña como en el conjunto del estado, durante la segunda mitad del siglo XIX y
el primer decenio del actual. Por tanto, el estudio de la evolución de estas redes y su
representación grifi ca es muy interesante desde el punto de vista histórico y también
económico y de ocupación del territorio.

R. junyent/ R. Giménez

Esther Martíne z

LA FITOTOPOGRAFIA Y LAS BASES PARA LA INTERPRET ACIÓN CIENTÍFICA

~lE~ ~~I;~{~;'J~7Ji¿;me~;~ ·¡~· ~~~iid~cl d~i p~i~~j~ ~~g~;~¡·;¡~~d~ -~-~~-p~~~p~~~¡~~

Josep Maria Nin ot

ecológica. El paisaje aparece formado por mosaicos y zonaciones de vegetación que se
pueden observar a escalas muy diversas, de mundiales a locales. La interacción de factores
ecológicos puede ser considerada condicionante de los cambios espaciales de las
comunidades vegetales. Este estudio causal del paisaje vegetal constituye actualmente el
campo principal de la fitotopografía.

Abstracts

THE MALDIVE ISLES OR THE THOUSAND ISLANDS KINGDOM .. ....... ...... .. .... ..... .
A description of some of the main characteristics of the Maldives microstate, emphasizing
on its comflex organization and administrative arrangement. This article also relates the
fragility o the physical and human environment of the Maldive Isles, as well as the
balanced running of their tourist resources.

Uu ís Ma/lart

THE EUROPEAN ROAD TRAFFIC MAP AND ITS INFORMA TION ............. .... ........ .
The author, engineer and expert on town-planning, comments the map of the daily
intensities o f the road and highway traffic in Europe in 1985, pointing o ut a centre o f
gravity located in the European northwest and the d1sconnection problems of the Iberian
Peninsula.

Albert Serratosa

THE ROAD PLAN OF CAT ALO NIA .. .... .. .. ...
. ...... ... .... ...... . . ... .
... ...... .
An introduction to the historical evolution of this sector and to the methodology involved
in the prevailing plan, by the responsible for the road J'lanning at the Generalitat
govemment. The second part presents the investments an achievements subsequently
made by diverse administrations.

Luis Lago

SOCIETY AND TRANSPORT IN THE AGGLOMERATIONS OF BARCELONA,
PARIS AND MILAN . ···· ·· ········· ···· ···· ·············· H···· ·· ········· ···· ·····H························· ···············
A statement of the problem of urban transport, including an analysis of the contemporaty
evolution of the European big towns. A study of the cny growth phases, metropolitan
concentration, urban promotlon process and of the response of¡ublic powers to the
transport offer, through the concrete cases of Barcelona, Paris an Milan.
THE REPRESENTATION OF THE COMMUNICATION WAYS IN SPANISH
CARTOGRAPHY (1850-1914) ········· ··· ···
The mainroads and railways constitute the principal communication routes both in
Catalonia and the rest of the state during the second half of the XIXth centuty and the
first decade of the XXth. The study of the evolution of these networks and their graphical
repr~sentation is therefore very interesting from historical, economic and land use points
H
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Estber Martínez

of vtew.

THE PHYTOTOPOGRAPHY AND THE BASIS FOR SCIENTIFIC
INTERPRETATION OF THE VEGETABLE LANDSCAPE
. .
The author scientifically analyzes the reality of the vegetable landscape from an ecological
perspective. The landscape appears as formed by mosaics and zonal distribution
which can be observed at very diverse scales: from worldwide to local dimensions.
The ecological interaction may be considered as conditional for the spatial changes of
vegetable communities. This causal study of the vegetable landscape constitutes at present
the quin field of the phytotopography.
H

Josep Maria Ninot
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INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA
UNA INSTITUCIÓ JOVE AL SERVEI D'UNA LLARGA TRADICIÓ

Fotogrametria
assistida
La restitució
fotogramètrica és
mecanitzada de
manera integral;
inicia així
la mecanització
de la delineació.

Edició digital
L'edició digital s'efectua a través del sistema
gràfic que ajuda a dibuixar els mapes i
la seva simbologia; també s'utilitza per dissenyar
i controlar els vols fotogramètrics, etc.

Teledetecció
Les imatges
emeses des
de satèHit són
rebudes per un
sistema de
procés d'imatges
digitals en color
que permet
d 'una forma
directa diferents
tractaments de
les mateixes.

Centre de càlcul
El Centre de càlcul, proveït de dos ordinadors (un
IBM-4381/2 (D.P.T.O.P.) i un VAX-11/780) i d 'un sistema
de procés d 'imatge, constitueix la infrastructura que
permet el tractament de totes les dades necessàries per a
l'elaboració de la cartografia.

Laboratori
El Laboratori fotogràfic, compost de les més modernes
processadores i cambres de precisió, permet
la màxima exactitud en la reproducció foto-cartogràfica.

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Institut Cartogràfic de Catalunya
Balmes. 209-21 1 - Telèfon (93) 218 87 58
Tèlex 9847 1 ICCB E - 08006 Barcelona

•
•
•
•

Mapes topogràfics
Mapes temàtics
Mapes de carreteres
Mapes i guies
turístiques

• Mapes i guies
excursionistes
• Plans de ciutats
• Ortofotomapes
• Fotografia aèria
• Llibres de contingut
geocartogràfic

·Atlas
• Publicacions de la
Generalitat
• Diverses publicacions
oficials de l'estat

